
Personlig info 

 mads@fedefotos.dk 

 6081 5629 

 linkedin.com/in/mads-

 jensen-web  

 http://tiny.cc/mads123 

 Valløvej 36, 2700 Brønshøj 

 31.8.1972 (48 år) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT 

Web - CMS 

SharePoint Online 

Wizdom - overbygning på SP 

WordPress 

Dynamicweb 

Sitecore 

Tangora 

Intrasuite 

CMSaccount - webshop og CRM 

 

Web - andet  

MailChimp 

Facebook Business Manager 

Google Analytics og Tag Manager 

Google Survey 

Google Ads 

HTML, CSS 

 

All-round 

Adobe InDesign - layout 

Acrobat Pro - pdf-redigering 

MindManager - mindmap 

MS Visio 

Excel 

Survey X-act - kundeundersøgelse 

 

Mere Office 

PowerPoint 

Word 

  

               CV- Mads Jensen 
 

 

 

 

 

 

 
Profil 
Skal I have styr på kommunikation (eller på IT-systemer), er jeg den 

rette person. Jeg har drive og en heftig værktøjskasse.  

Elsker at gøre livet lettere for brugere og kunder.  

 

Jeg har gode samarbejdsevner og holder hovedet koldt i flere 

sideløbende projekter. Jeg arbejder systematisk vha. milepæle og 

prioriterer i et hav af ønsker.  

 

Forholdet til mine kolleger er vigtigt, og jeg har det bedst, når tonen 

er uformel og venlig. 

 

 

Erhvervserfaring 

 

 

2020 -  IT-koordinator på Sundhedsplatformen - fra 1. feb. 

 I RegionH, i Center for IT, Medico og Telefoni,   

 i SP Produktionsstyring 

• Support af sagsløsere på 3. level: Processer, 

vejledninger, formularer m.m. 

• Nyhedsmails, SharePoint-sider, facilitering, 

tværregional koordinering, sagsløsning, 

knowledge-artikler, uddannelse, statistik m.m. 

 

 

2019 - 2019 Pause fra arbejdslivet - fra 1. marts til 1. nov. 

Tog en pause med min dejlige familie - i Spanien og 

på Bornholm 

 

 

2019 -  Har eget fritidsfirma: www.OrdogBilleder.dk 

• Jeg skriver webtekster om og gør dem bedre 

 

 

2006 - 2019 Kommunikationsmedarbejder og webansvarlig 

Frederiksberg Forsyning 

 

Kommunikation - har lavet tekst og foto til: 

• Alle sider på frb-forsyning.dk. Og ca. 10 nyheder 

om året 

• Alle sider på intranettet. Og ca. 100 nyheder om 

året 



 

Foto og video   

Photoshop 

Fotostation - DAM-database 

Premiere Pro + Movie Maker 

Proshow Producer  - slideshow 

Audacity - lydredigering 

 

Helpdesk 

ServiceNow  

Zendesk m.fl. 

 

Admin. systemer 

Easy Energy KMD kundesystem 

Selvbetjening - til kunder 

Tilskud til energiprojekter 

Reg. af VVS-arbejde 

SMS info 

Power BI 

TeamShare - dokumenthåndtering 

 

 

 

Sprog 

Dansk korrektur  

Engelsk 

Tysk  

Svensk / norsk  

Fransk 

 

 

 

Kurser 

SharePoint Basis - 2020 

Sundhedsplatformen Basis - 2020 

Skriv bedre - Tek. Institut 

Præsentationsteknik og feedback 

Konflikthåndtering 

IT-erfagruppe web - Boye IT 

Adobe-pakken - Softworld 

Office-pakken 

UX Design 

FF Projektmodellen 

GDPR - Horten 

IT-sikkerhed - Deloitte 

Tysk, Fransk 

- og mange flere 

 

 

Referencer 

Kan sendes efter aftale 

 

• SoMe: Facebook, LinkedIn og YouTube. Ca. 50 

om året 

• Breve, nyhedsbreve, sms’er og mails - til kunder 

• Info-skærm, bannere, trykte materialer, 

pressemeddelelser, magasin-artikler og video 

• Fem x Selvbetjening - til kunder og kollegaer  

 

Har lavet adfærdskampagner, fx Spar på vandet, Følg 

forbruget eller Få tilskud til energi-projekter. 

 

Overordnet ansvarlig for hjemmeside og intranet 

• Antal besøgende på hjemmesiden er fordoblet 

• Abonnenter på nyhedsmails steg fra 100 til 1.400 

• Har undervist i webkommunikation 

• Har lavet usability, politikker, kundeundersøgelser 

og Office-skabeloner 

• Har relanceret hjemmeside og intranet (responsiv) 

• Har været tovholder mellem kunder, KMD og 

webbureauer  

• Har lavet formularer, SEO og statistik  

 

 

2003 - Har eget fritidsfirma: Billedarkivet www.FedeFotos.dk 

Har uploadet mine fotos til billedbureauet Scanpix. 

• De er solgt 7.000 gange, pt. to om dagen 

• Fotos har 600.000 søgeord 

 

 

2002 - 2006 Skrivende projektkonsulent 

Studie og Erhverv - nu Schultz 

Har skrevet indhold til værktøjer, når du skal vælge 

uddannelse og job:  

• Minfremtid.dk, skoler.dk, startnu.dk, 

vejlederforum.dk og se.dk  

• Unge på vej – hæfter til unge, som skal vælge en 

ungdomsuddannelse 

• Ca. 40 video-portrætter 

 

Efter jeg stoppede, lavede jeg stadig i nogle år 

reportager med tekst, foto og video til Vejlederforum. 

 

 

2000 - 2002 Brugervenlighedskonsulent 

Webbureauet Framfab - nu LBI International 

Evalueringer, tests, prototyper, workshops - om sprog, 

struktur, design og relevans - på fx: 

• Danske Bank - netbank.dk 

• De Gule Sider - dgs.dk 

• Maersk - maersksealand.com 

 

 

 

 



 

1993 - 2000 Studiejob  

• Kommunikationsprodukter på de fleste semestre  

• Skrivende ungdomsskolelærer på bladet 

TeenZone 

• Skribent m.m. på studenterblad og Rushåndbog  

• Har opfundet ordbog på studiet 

 

 

 

Uddannelse 

 

 

1993 - 2000 Cand.mag. i Kommunikation og Humanistisk Datalogi  

Aalborg Universitet 

• Adfærdskampagner 

• Se mere på LinkedIn 

• Kommunikation i Forbrugerstyrelsen i et halvt år 

• Freelancefotograf i et år 

 

1991 - 1992 1-årig Højere Handelseksamen hhx, Hjørring 

 

1988 - 1991 Studentereksamen stx - tysk og engelsk, Hjørring 

 

 

 

Om mig, familien og fritiden 

 

 

Bor sammen på 19. år med søde Dorthe, som jeg har den artige 

bandit Kasper på fem år med. Bor i stort hus med 100 meter skæv 

hæk. Bruger en time eller to i weekenden på fedefotos.dk.  

 

Sammen med en kammesjuk veksler vi mellem en svømmeklub og 

en løbeklub. Og vi kan simpelthen ikke forstå, hvorfor vi ikke er lige 

så hurtige, som da vi var med i klubben sidste gang for et par år 

siden. 

 

Har været medlem af et par bolig-bestyrelser. 

 

Er far til et stort og tre små sites: fedefotos.dk, ordogbilleder.dk, 

stenglad.dk og minibierne.com. Jeg holder nok lidt lav profil med 

det i sociale sammenhænge for ikke at blive gaflet til flere sites…  

 
 
 

 


