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I gennem medierne har jeg fulgt planlægningen og de spændende visionerne for det nye OUH, 
som vil kunne skabe et attraktivt arbejdsmiljø og ikke mindst danne grundlag for endnu bedre 
behandlinger af patienterne. Efter en rigtig god samtale med projektdirektør Niels Mortensen d. 
20. maj var jeg ikke et øjeblik i tvivl, her er et job, der vil kunne give mig lige præcis de 
udfordringer, jeg søger i min næste stilling.   
 
I øjeblikket er jeg ansat som koordinator og tekstforfatter på Syddansk Universitet, hvor mange af 
mine aktuelle arbejdsopgaver vil være relevante for stillingen som kommunikationsmedarbejder 
på OUH. Blandt andet står jeg for at udarbejde webtekster på dansk og engelsk, skrive artikler til 
aviser og kommunikere strategier og visioner både mundtligt og skriftligt til de ansatte på Det 
Samfundsvidenskabelige Fakultet.  
 
Min personlige styrke i forhold til stillingen er, at jeg har stor ekspertise i at formidle meget 
komplicerede budskaber på en let tilgængelig måde til vidt forskellige målgrupper. Eksempelvis 
har jeg lige afsluttet kommunikationsarbejdet til et større arrangement på kunstmuseet Louisiana. 
Debataftenen involverer forskere, politikere, virksomhedsledere og borgere. Det har været en stor 
tilfredshed for mig at vinkle og åbne forskernes arbejde med miljø og levende teknologi, så nye 
målgrupper bliver fanget af indholdet og får lyst til at være med.  
 
Jeg er sikker på at disse erfaringer vil være en klar force i arbejdet som kommunikations-
medarbejder. At formidle udviklingen i det nye OUH til både borgere og ansatte, vil være en stor 
og spændende opgave. Begge målgrupper er meget brede og indeholder vidt forskellige 
mennesker, der tilegner sig information på forskellig måde. Det er en udfordring, jeg vil glæde mig 
til at tage op, således at alle interessenter vil kunne tage del i det nye byggeri.  
 
Personligt er jeg en aktiv og udadvendt medarbejder på min arbejdsplads og sætter stor pris på at 
være med til at skabe en positiv stemning og et godt teamwork. Jeg er god til at afkode relationer 
mellem mennesker, og kan sætte mig igennem hvis situationen kræver det.  
 
Jeg vil se det som en fantastisk spændende opgave at være med helt i front i forhold til at præge 
fremtiden for Det Nye OUH. 
 
Med venlig hilsen 
 
Marie Claire Andsager 


