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CV Karsten Pedersen 

 

Navn: Karsten Pedersen 
Adresse: Tornhøjvej 78, 8260 Viby J. 
Telefon: 60199294 
E-mail: kp@karstenpedersen.dk 
Fødselsdato: 7.11.1969 
Civilstand: Gift med Karen Rolskov. Vi har Malthe Rolskov Pedersen fra 2004 sammen.  
LinkedIn: http://dk.linkedin.com/in/karstenpedersen 
 

Personlige egenskaber 

Resultatorienteret, samarbejdsminded, fleksibel, iderig og kreativ, grundig og kvalitetsbevist samt social og 
empatisk. 

Faglige egenskaber 

Jeg er en resultatskabende kommunikationsmedarbejder med mere end 8 års erfaring og succes med at 
skrive nyheder, styre større events, udforme kommunikationsstrategier, udføre effektiv webkommuni-
kation, håndtere sociale medier, producere webvideoer samt undervise i kommunikation på kurser. Jeg har 
desuden betydelige administrative kompetencer i forhold til understøttelse af bestyrelsesarbejde.  

Mål og ambitioner 

Det er altid mit mål at få implementeret de ideer, strategier og planer, der er planlagt enten af mig selv 
eller i samarbejde med andre.  

Det er et personligt mål altid at optræde målrettet og professionelt uden at miste mine personlige værdier 
som venlighed, imødekommenhed og forståelse for andres situation.  

Erhvervserfaring 

2014 - 2015 Kommunikationskonsulent, Børn og Unge i Aarhus Kommune 

 Ansat i 7 måneder i løntilskudsjob. Jeg skrev nyheder og tog fotos til nyhedsbrevet BU 

Nyt. Derudover har jeg haft ansvaret for nyhedsbrevet AMBU, som er Aarhus Kommunes 

information til arbejdsmiljørepræsentanter og ledere.  I december har jeg desuden haft 

ansvaret for en daglig videojulekalender, og senest har jeg stået for at producere en 

profilvideo af en nyansat skoleleder, den første i en række videoer, hvis formål det er at 

brande Børn- og Ungeområdet i Aarhus Kommune i forhold til bedre rekruttering af 

talentfulde ledere.  

 

 For referencer kontakt kommunikationschef Henrik Vinther Olesen, tlf. 2482 6313 

 

http://dk.linkedin.com/in/karstenpedersen
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2006 - 2014 Kommunikationsansvarlig, DGI Østjylland 

 Ansvarlig for månedlige elektroniske nyhedsbreve 

 Ansvarlig for pressemeddelelser og øvrig kontakt med medierne 

 Webredaktør for DGI Østjyllands hjemmeside med tilhørende ansvar for  

undervisning af ansatte og frivillige i brugen af hjemmesiden 

 Ansvarlig for drift af sociale medier samt udviklingen af strategien for sociale medier 

 Underviser på kurser i PR-arbejde samt kommunikation på nettet 

 Hovedansvarlig for PR og rekruttering til Landsstævnet i 2009 og 2013. 

 Ansvarlig for afvikling af årsmøde, herunder alt årsmødemateriale 

 PR for projekter og kommunikationsrådgivning for idrætter og bestyrelsen i  

DGI Østjylland 

 IT-ansvarlig med ansvar for indkøb, opsætning og support af firmaets IT-udstyr 

 For referencer kontakt direktør Flemming Mølgaard tlf. 7940 4301 

 
Juni 2006 Journalist på JP Århus 

 Nyheder, foromtaler, reportager og klummer. 

2000 - 2005 Folkeskolelærer på forskellige skoler, bl.a. Risskov Skole i Aarhus og 

10. klassecenteret i Horsens 

 Førte 9. klasser og 10. klasse til eksamen i dansk og engelsk. Bred vifte af andre fag. Har 

været klasselærer. 

Uddannelse 

2005 - 2006 Diplomjournalist, Danmarks Journalisthøjskole 

 Grundlæggende journalistik, konceptudvikling, radio, relancering af magasiner og indsigt 

i at skrive til nettet. 

1996 - 2000 Folkeskolelærer, Århus Dag- & Aftenseminarium 

 Dansk og Engelsk som linjefag. Andre store fag var fag som Pædagogik og psykologi, 

Almen didaktik og Pædagogisk speciale.  

1990 - 1992 Elektroniktekniker, Århus Tekniske Skole 

 Generel indsigt i elektronik. Flair for at sætte mig ind i nyt udstyr.  

Kurser og efteruddannelse 

Jan. 2014 ”Sociale medier i strategi og kommunikation”, UPDATE på Danmarks Medie og 

                            Journalisthøjskole. Kursusledere: Trine Nebel & Peter Svarre 

 Diplomkursus med tre gange to kursusdage og afsluttende eksamen, 10 ECTS-point. 

Fokus på hvordan man som virksomhed kan skrive sociale medier ind i virksomhedens 

kommunikationsstrategi og sikre den røde tråd fra virksomhedens strategi og forretning 

til dens engagement i de sociale medier. 

Apr. 2011 ”Video til nettet I”, UPDATE på Danmarks Medie og Journalisthøjskole. Kursusleder Anne-

Grete Skovbjerg 

 Ugekursus med fokus på øvelser og viden om at lave video til nettet, og hvordan det kan 

skabe merværdi for websites. 
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Sep. 2007 ”Virksomhedskommunikation”, International Business College Kolding. Kursusleder Karin 

 Sloth 

 Akademiuddannelse. Enkeltfag i virksomhedskommunikation, 10 ECTS-point.  

Sep. 2006 ”Webredaktør i verdensklasse”, DJE-kursus. Kursusleder Børge Kristensen 

 Meget grundigt og intensivt kursus i alle facetter af at være webredaktør. Kompetence i 

at lave brugertest af hjemmesider samt afrapportering af samme brugertest.   

Aug. 2006 ”Strategisk Kommunikation”, Dansk Journalistforbund. Kursusleder Karin Sloth 

 Tre dages internatkursus omkring strategisk kommunikation og generel indsigt i en 

kommunikationsmedarbejders arbejdsmetoder. 

2005 ”Web-kommunikation”, Dansk Journalistforbund. Kursusleder Børge Kristensen 

 Generel undervisning i at skrive til nettet, research på nettet, relancering af 

hjemmesider. 

2000 Pædagogisk IT-kørekort fra UNI-C 

 Kompetence i anvendelse af særligt Microsoft Office pakken til undervisning. 

1999 Voksen Pædagogisk Grundkursus 

 Teoretisk tilgang til voksenpædagogik. 

 Praktik: 14 dage på VUC Århus. 

Frivilligt arbejde og tillidshverv 

2014 Næstformand hos Dansk Journalistforbund, Kreds 4 - Østjylland  

 Næstformand for Kreds 4 med 1700 medlemmer samt formand for Aktivitets- og 
beskæftigelsesudvalget, der laver sociale og faglige arrangementer for medlemmerne af 
Dansk Journalistforbund i Østjylland. 

Sprogkundskaber 

Engelsk: Flydende skift og tale 
Tysk: Samtaleniveau 

IT-kompetencer 

Sociale medier:     Rutineret bruger af sociale medier - også i markedsføringssammenhænge 
Præsentation:       Stor brugererfaring med PowerPoint, Photoshop og InDesign 
Office-pakken:      Stor brugererfaring med Office-pakken inkl. Excel 
Web og CMS:        Stor brugererfaringer med diverse CMS systemer, særligt SiteCore 

Fotografering og video 

Jeg er en habil selvlært fotograf, der tager gode reportagefotos og portrætfotos til brug i artikler og på 
nettet. Jeg har desuden erfaring med at lave videoer til nettet og kan håndtere hele processen fra ide, 
vinkling, research, optagelsen samt redigeringen. Et eksempel herpå er en julekalender med små 
videoportrætter af ansatte i Børn og Unge i Aarhus Kommune, som jeg lavede i december 2014. Kalenderen 
fik stor ros, og det blev fremhævet af mange, at den skabte sammenhængskraft i den store organisation. 
 



 

4 

Øvrige interesseområder 

Jeg har ud over mine faglige kompetencer en kreativ åre, hvor fotografering spiller en stor rolle. For 
motionens og samværets skyld spiller jeg volleyball i HIK 81, og ellers går min fritid med at være sammen 
med min familie og venner samt med at sætte vores kolonihave ved Brabrandsøen i stand. 


