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Marie Claire Le Baut Andsager (f. 1978) 
XXXVEJ 58, XX ODENSE XX  – MOB. 21 96 29 11 – e-mail xx@hotmail.com 

 
Fra min studietid og frem til i dag har jeg arbejdet med kommunikation på alle 

tænkelige planer – fra artikelskrivning til kontakt med journalister i forbindelse 

pressekonferencer. Jeg har 2½ års erfaring som kommunikationskonsulent for 

supersygehuset i Odense, som har givet mig solid viden om kommunikation i 

forhold til miljøspørgsmål over for borgere, virksomheder, politikere og presse. Jeg 

er derudover kreativt anlagt og har derfor øje for detaljen og det gode design, 

således at form og indhold forenes på bedste vis.      
 

Vigtige kompetencer: 

▪ Rutineret journalist med blik for den gode historie 

▪ Kan skabe synlige resultater inden for kommunikation  

▪ Erfaring med PR og presse lokalt og nationalt 

▪ Kreativ, idérig og vedholden – sætter pris på ”håndværker” humor 

 

Reference:   

Projektdirektør Nyt OUH, Niels Mortensen. Tlf.: 7663 1201, mobil: 2920 1201 

 

Karriereforløb 
 

02 2012 –  Kommunikationskonsulent, Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Socialministeriet 

Sikrer at centeret arbejder aktivt med kommunikation og at der udarbejdes en kommunikationsstrategi og 

handleplan til alle igangværende projekter 

 

Opgaver:  

▪ Tekstarbejde og designoplæg til brochurer  

▪ Strategi til effektiv og resultatskabende brug af sociale medier 

▪ Facilitator på konferencer og workshops med fokus på forandringsskabende aktiviteter  

 

Særlige kompetencer: 

Foregangsperson for at sætte mål og retning på centerets kommunikation. Rutine i at sætte opgaver i gang, 

følge op og evaluere 

 

 

 

2009 – 2012 Kommunikationskonsulent, Projektorganisationen for Nyt OUH, Region Syddanmark  

Ansvarlig for at kommunikere udviklingen omkring det nye supersygehus i Odense – herunder 

kommunikation til borgere, medarbejdere, virksomheder, politikere og presse.  

 

Opgaver:  

▪ Pressemeddelelser samt kontakt til pressen 

▪ Erfaring med at kommunikere i forhold til miljøspørgsmål 

▪ Ansvar for nytouh.dk: opdatering, nyhedsbreve, webarkitektur, design,  

▪ Brochuremateriale, tekst, ideer til design, kontakt til bureauer  
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Særlige kompetencer: 

Stor rutine i at overskue mange arbejdsområder på en gang uden at miste overblikket. Hands on erfaring med 

de væsentligste kommunikations- og markedsføringsmæssige discipliner. 

 

 
 

 

2008 – 2009 Marketingskoordinator, Syddansk Universitet 

Ansvarlig for at koordinere markedsføringen af uddannelses-, fritids- og sociale tilbud over for eksisterende 

og kommende studerende 

 

Opgaver: 

▪ Forskningsformidling: Skrive magasin- og avisartikler 

▪ Projektleder på udarbejdelse af publikationer: styring og indsamling af materiale fra et stort antal 

fagansvarlige samt koordinering til tryk 

▪ Oplægsholder på universitetet  

 

Særlige kompetencer: 

Praktisk erfaring med at kommunikere tunge komplicerede budskaber til vidt forskellige målgrupper på en 

interessant og let forståelig måde. ”Insider” kendskab til universitetets organisering og politiske struktur.   

 

 

 

 

2006 – 2008  Markedsresearcher, Burchardt Reklamebureau A/S   
Ansvarlig for opgaver inden for strategi- og analyse for virksomheder  

 

Opgaver:  

▪ Udarbejde branding strategier for Castus, Bryggeriet Fuglsang og lokale produktionsvirksomheder 

▪ Udarbejdelse af salgs, markeds- og produktanalyser 

▪ Kontakt til og rådgivning af virksomheder på konsulentbasis inden for kommunikation og 

organisationskultur  

 

Særlige kompetencer: 

At arbejde resultatorienteret, da tiden til at udforme et færdigt produkt ofte var stærkt begrænset.  

 

 

 

3 md 2006  Erhvervskonsulent Østfyns Erhvervsråd 

Ansvarlig for Rådgivning af virksomheder omkring webstrategi og markedsføring 

 

Uddannelse og videreudvikling 
 

Uddannelse:  

 

Cand.negot. i international marketing og kommunikation. Hovedsprog fransk og bisprog engelsk.  

Syddansk Universitet, 2006.   

 

▪ Speciale for Nyborg Erhvervsråd: Nyborg by analyseres i et socialt kulturelt forbrugsperspektiv mhp. 

evnen til at brande sig overfor nye samt eksisterende borgere.  
Karakter 11.   
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▪ Bachelorprojekt for Mosflowline, producent af fittings til fjernvarmerør. En konkurrent- og 

imageanalyse.  

Karakter 11 

 

Sproglig student fra Svendborg Gymnasium, 1997.  

 

 

Videreudviklingsforløb: 

 

▪ Deltaget i virksomhedsbesøg, Erhvervsklub Fyn (2012) 

▪ Kommuniker på nettet, kursus, Region Syddanmark (2010) 

▪ Kommunikation af forandring, kursusforløb, Teknologisk Institut (2010) 

▪ Designportalen, kursus i at udarbejde brochuremateriale, Region Syddanmark (2009) 

▪ Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen for Burchardt Reklamebureau (2006 – 2007) 

▪ Foredragsholder i Rotary Nyborg (2006) 

▪ Virksomhedspraktik i Paris (2003) 

 
Øvrige færdigheder 
 

IT Superbruger af: Word, Outlook, Power Point, InCaptiva web-CMS system, Acadre  

Bruger af: Excel, Photoshop, Capture NX (billedredigering) 

 

Sprog Dansk som modersmål, engelsk og fransk på forhandlingsniveau, norsk og svensk på højt 

niveau 

  

Interesser:   Madlavning gerne for mange venner og min dejlige familie, indretning og farver, løb og 

pilates, kultur- og naturaktiviteter med familien.  

 Jeg er af fransk afstamning og har familie i Frankrig. Jeg har derfor stor interesse for franske 

forhold og holder mig opdateret på daglig basis via fransk radio og tv 

 

Personligt:  Jeg er i fast forhold og har en dreng på 5 år. Kørekort B. 

 

 

 

 

 


