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Kommunikationskonsulent der brænder for forandringsprocesser og byudvikling  
Gennem mit arbejde som kommunikationskonsulent for Nyt OUH har jeg fulgt de spændende planer for 
letbanen i Odense, som vil skabe god sammenhængskraft mellem en blomstrende Th. B. Thriges Gade 
og det nye videnscentrum bestående af Cortex Park, Nyt OUH og Nyt SUND. Efter en rigtig god 
samtale med Mogens Hagelskær d. 19. oktober, er jeg sikker på, at min viden om forandrings-
kommunikation og anlægsprojekter vil sikre letbanen hurtige og synlige succeser.   
 

Aktiviteter der skaber forandring og fælles branding   
Letbanen er en vigtig brik i det puslespil, der skal flytte Odense fra stor dansk by til dansk storby. 
Det er en spændende udfordring, at få borgerne til at acceptere og bidrage til et nyt offentligt 
transportsystem, og jeg vil derfor tænke i events og dialogskabende aktiviteter, så projektet opnår 
ambassadører blandt borgerne.  
 
Det vil samtidig være oplagt, at vi samarbejder med de andre store anlægsprojekter i Odense, da det 
giver mulighed for at samle flere ressourcer og nå længere ud – også i forhold til pressedækning. Her vil 
jeg bruge mine solide erfaringer med borgerrettet event-arbejde og et godt netværk inden for region, 
kommune og universitet. 
 
Jeg har stor erfaring med forandringsprocesser i forhold til borgere og store organisationer, og 
beskæftiger mig som projektleder dagligt med at vende modstand til muligheder i organisationer – 
samtidigt har jeg en naturlig evne til at samle og motivere mennesker omkring en proces. Det betød, at 
jeg i 2010 fik Odense Kommune, Odense Bys Museer og SDU med i et samarbejde omkring en event. 
600 borgere gik tur på grunden for det kommende supersygehus på en solrig septemberdag, hørte om 
vilde orkideer og flagermus og så planerne for letbanen.   
  

Kommunikation og strategi med synlige resultater  
Som konsulent i Odense Kommune vil jeg indlede mit arbejde med at få overblik over holdninger og 
berøringsflader med borgere, medarbejdere, erhvervsliv, politikere og presse, udarbejde politisk 
risikoanalyse og aktivitetsplan for 2013.  
 
Flere års erfaring med interessent mapping, strategiarbejde og handleplaner giver mig et godt 
udgangspunkt for at løse opgaven. Helt konkret vil jeg anvende min viden fra reklamebureau om 
markeder og målgrupper samt fra forandringsprojekter som Nyt OUH. Begge steder er et strategisk 
overblik over et virkelig stort arbejdsområde af interessenter og løbende opgaver nøglen til at skabe 
konkrete og synlige resultater.   
 
Det, der virkelig motiverer mig ved denne stilling, er udfordringen i at få byen med i processen. Borgere 
og erhvervsliv skal gøres parate til forandring, for at letbanen kan blive en succes: Vaner skal brydes og 
nye bygges op gennem struktureret og tydelig kommunikation, som alle kan forholde sig til. 
 
Jeg vil se meget frem til at blive en del af en iderig og forandringsparat kultur og kunne være med helt i 
front i forhold til at præge den bymæssige udvikling i Odense nu og i årene fremover.  
 
Med venlig hilsen 
 
Marie Claire Andsager 


