Morten Schubert
Moden, mødestabil og ambitiøs voksenlærling
søger ambitiøs virksomhed med højt fagligt niveau

Faglig profil

Kontakt

Jeg har i en årrække arbejde inden for IT-området, men har besluttet

Mail:
ms@mortenschubert.com

mig for at bruge mine håndværksmæssige kompetencer i samarbejde

Telefon:

med min viden om ledninger og IT. Jeg søger nu derfor en ambitiøs

+45 28781216

virksomhed med gode kollegaer og et højt fagligt niveau.

Erfaring
Teamleder for poderteam
Falck – Februar 2020 – nuværende
Dagligt ansvarlig for eget team på op mod 15 medarbejdere, herunder
vagtplanlægning, performancesamtaler, drift af Køge Testcenter inkl.
materiel til brug ved podning, koordinering med andre testcentre og til
tider ansvarlig af op mod 100 medarbejdere.

Interface Consultant
Netcompany – 2019 - 2020
Rådgivning af kunder, workshops med interessenter, projektledelse,
grafisk arbejde, udarbejdelse af tilbud og serviceaftaler samt anden
salgsarbejde.

https://www.linkedin.com/i
n/morten-schubert

Kompetencer
Lettere IHCprogrammering
Håndværksmæssigt
erfaren ved privat
brug
Opsætning af
dataudtag i eget hus
Lærevillig og
lærenem
Ambitiøs og faglig
stolt

Uddannelse
Digital Advisor
Radius CPH – 2019 - 2020
Rådgivning om digital kommunikation med fokus på optimering af
tilstedeværelse på tværs af digitale platforme, projektledelse,
strategirådgivning, samt udarbejdelse af tilbud og serviceaftaler.
Ansvar for flere praktikanter.

Digital Assistant
Radius CPH – 2016 - 2018
Research, dataanalyse, workshops ifm. uddannelse af kunder i bl.a.

Cand. mag. i
Kommunikation & IT
Københavns Universitet
2016-2018
B.Sc. i Digitale Medier &
Design
IT-Universitetet i
København

Wordpress og sociale medier, UX optimering af websites og

2011-2014

projektledelse på mindre digitale projekter.

HTX – Teknologi,
Innovation & Design
CELF Nykøbing Falster
2008-2011
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Moden, mødestabil og ambitiøs voksenlærling
søger ambitiøs virksomhed med højt fagligt niveau

Erfaring
Office Assistant
Radius CPH – 2014 - 2016
Ansvar for kontorarealer, herunder oprydning, indhentning af tilbud fra
leverandører, mødeopdækning, bilagsføring, rengøring og diverse

Kontakt
Mail:
ms@mortenschubert.com
Telefon:
+45 28781216
https://www.linkedin.com/i
n/morten-schubert

forfaldende arbejde.

Kompetencer
1. Assistent
Netto – 2011 - 2014
Personaleansvar, opfyldning af varer, pasning af arealer (rengøring,
fejning mv.), ansvar for butik.

Salgsmedarbejder
WestWind Marielyst – 2008 - 2011
Rådgivning om og salg af tøj, vedligehold af udendørsarealer
(vinduespudsning, græstrimning, fejning, rengøring mv.), salg af
surfudstyr og diverse til turister, herunder udlejning og bookning af
undervisning.

Lettere IHCprogrammering
Håndværksmæssigt
erfaren ved privat
brug
Opsætning af
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Lærevillig og
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Cand. mag. i
Kommunikation & IT
Københavns Universitet
2016-2018
B.Sc. i Digitale Medier &
Design
IT-Universitetet i
København
2011-2014
HTX – Teknologi,
Innovation & Design
CELF Nykøbing Falster
2008-2011

