CV - Mads Jensen
Skrivende kommunikationsmedarbejder og
webansvarlig med drive og en tung
værktøjskasse fra 18 år i det private og
offentlige. Elsker at gøre brugere og kunder glade.
Jeg har gode samarbejdsevner og holder hovedet koldt i flere
sideløbende projekter.
Jeg arbejder systematisk vha. milepæle og prioriterer i et hav af

Kontakt info
E-mail
mads@fedefotos.dk
Mobil
6081 5629

input.

Adresse

Jeg sætter forholdet til mine kolleger højt og har det bedst, når

Valløvej 36, 2700 Brønshøj

tonen er uformel og venlig.

LinkedIn
linkedin.com/in/mads-

Erhverv

jensen-365a25
Fødselsdag: 31/8-72

2006 -

Kommunikationsmedarbejder

IT

Frederiksberg Forsyning
Har haft hovedansvaret for frb-forsyning.dk og for

CMS

intranettet.

SharePoint Online, Wizdom,

Har omskrevet eller skrevet tekster til

Dynamicweb, Intrasuite,



regninger, rykkere, andre breve, nyhedsbreve,

WordPress, Sitecore, Tangora

sms’er og mails til kunder


frb-forsyning.dk - flere gange (!)

Adm. systemer



IT-løsninger til kunder, fx selvbetjening

Easy Energy kundesystem



IT-løsninger til kollegaer, fx helpdesk og apps

Tilskud til energiprojekter



alle sider på intranettet - og 100 intranet-

VVS-anmeldelser - KMD

nyheder om året


interne info-skærme, politikker,
beredskabsplaner, manualer

Jjeg har undervist redaktører i kommunikation.
Og så er antal abonnenter på nyhedsmails 12doblet.

Allround
Mailchimp Marketing
TeamShare - dok. håndt.
Google Survey
MS Excel
Office
Word, PowerPoint,
MindManager, Visio
Foto / video
Photoshop, Moviemaker m.fl.
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2002 - 2006

Projektkonsulent
Studie og Erhverv - nu Schultz
Skriverkarl på værktøjer til valg af uddannelse og
job. Har skrevet tekster til


minfremtid.dk, vejlederforum.dk, startnu.dk,
se.dk og skoler.dk



Kurser


16 kurser i fx:
Skriv bedre, Officepakken, Adobe-pakken,
IT-sikkerhed, GDPR

"SeniorProfil" - til seniorer om arbejdslivet,
"Unge på vej" - til unge, som skal vælge en

Sprog

ungdomsuddannelse
Efter jeg stoppede, skrev jeg stadig reportager til

Dansk korrektur

Vejlederforum.

Engelsk
Tysk

2000 - 2002

Brugervenlighedskonsulent

Svensk/norsk
Fransk

Webbureauet Framfab
Har arbejdet med usability og især tekster på fx:

1993 - 2000



Danske Bank - netbank.dk



De Gule Sider - dgs.dk



Maersk - maersksealand.com

Referencer
Kontakt mig venligst for
referencer.

Studiejob og praktik


Har lavet kommunikationsprodukter på de
fleste semestre



Skrivende ungdomsskolelærer på bladet
TeenZone



Skribent m.m. på studenterbladet,
Rushåndbogen - og har opfundet ordbog på
studiet



Pressearbejde m.m. - praktik i
Forbrugerstyrelsen

Uddannelse
1993 - 2000

Cand.mag. i Kommunikation og Humanistisk Datalogi
Aalborg Universitet


Kommunikation: Adfærdskampagner m.m.



Datalogi: Brugervenlighed m.m.

1996-1997: Freelancefotograf
1991 - 1992

Et-årig Højere Handelseksamen hhx, Hjørring

1988 - 1991

Studentereksamen stx - tysk og engelsk, Hjørring
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.

Om mig, familien og fritiden
Bor sammen på 18. år med Dorthe, som jeg har den artige bandit
Kasper på fire år med. Er husejer med 100 meter hæk.
Jeg har egen nebengesjæft med CVR, fotoarkivet FedeFotos.dk.
Jeg har uploadet alle fotos til billedbureauet Scanpix, som har solgt
dem 6.000 gange, pt. to om dagen. Fotos med skat og økonomi
sælger ret godt, for resten. Jeg har lagt 600.000 søgeord i arkivet.
Sammen med en kammersjuk veksler jeg mellem en svømmeklub
og en løbeklub. Og vi kan simpelthen ikke forstå, hvorfor vi ikke er
lige så hurtige, som da vi var med i klubben sidste gang for et par år
siden.
Har også været medlem af et par bolig-bestyrelser.
Bestyrer med venstre hånd fire små sites: fedefotos.dk, stenglad.dk,
minibierne.com, ordogbilleder.dk. Holder lav profil med det i sociale
sammenhænge for ikke at blive shanghajet til flere sites… Et site er
lidt som en kattekilling. Hvis man ikke nurser den hele tiden, så
sygner den hen. Og for mange killinger = kaos.
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