Karina Rye Pedersen
Curriculum vitae

OM MIG
Du finde mig i en assisterende rolle - som koordinator har jeg en erfaring der gør, at jeg altid får
enderne til at mødes. Jeg er videbegærlig, analytisk og tør at udfordre mig selv. Med min naturlige
nysgerrighed og grundighed, har jeg fingeren på pulsen med, hvad der sker i projektet. Jeg skaber
tryghed for kunden under hele processen.
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KONTAKTOPLYSNINGER
Karina Rye Pedersen
Skonnerten 15
9670 Løgstør
Danmark
+45 22454003
karina@formsprog.dk

ARBEJDE
2012 - I dag

Teknisk Designer/Kvalitetskoordinator hos formsprog Aps, Viborg

2012

Aktiv Jobsøgende, JobsøgerNord november 2012 – november 2012 (1 måned)

2009 - 2012

Byggetekniker / kvalitetskoordinator, Karl Molin Stålkonstruktioner A/S april
2009 – oktober 2012 (3 år 7 måneder)

2008 - 2009

Teknisk Assistent, Logstor A/S januar 2008 – april 2009 (1 år 4 måneder)

1995 - 2007

Byggetekniker, Scandinavian Steel Building A/S, Terndrup

1994 - 1995

Byggetekniker hos Nordisk Hal Entreprise, Randers (Konkurs)

1993 - 1994

Teknisk Assistent hos Kaas Stålkonstruktion, Pandrup (konkurs)

UDDANNELSE
2011

Teknologisk Institut, Taastrup Kvalitetskoordinator

2011

Netbaseret AkademiUddannelse, Teknonom - enkelt fag, Kvalitet & Miljø

1991 - 1993

Byggeteknisk Højskole Horsens, Byggetekniker

1989 - 1991

Teknisk Assistent, Aars tekniske skole med 1 år praktik hos Dansk
Stålkonstruktion A/S , Hobro

SPROGKUNDSKABER
Dansk

Læser perfekt, skriver perfekt, taler perfekt
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Engelsk

Læser rigtigt godt, skriver rigtigt godt, taler rigtigt godt

Norsk

Læser godt, skriver begrænset, taler begrænset

Svensk

Læser godt, skriver begrænset, taler begrænset

KVALIFIKATIONER
Hvad er jeg god til - hårde kompetencer ??

FÆRDIGHEDER OG EGENSKABER
Sej • Smilende • Afbalanceret • Behagelig • Empatisk • Energifyldt • Engageret • Gavmild • Glad •
Hjælpsom • Humoristisk • Humørspreder • Initiativrig • Inspirerende • Iværksætter • Karismatisk •
Livsglad • Lyttende • Modig • Netværk • Netværker • Omsorgsfuld • Positiv • Rolig • Samhørighed •
Social • Værdiskabende • Veltalende • Vidende

UDTALELSER
Gør en forskel • Stort engagement og jernvilje • Sej kvinde • En af de mennesker man som direktør
drømmer om at ansætte :-) • Ekspert i at pleje sit netværk • Brænder for det hun laver • En olympiade
af hjælpesomhed! • Et åbent sind • At udvikle sig fagligt og personligt • At tilbyde sin hjælp • At
engagere sig • Bevidst om sig selv og andre • Godt humør • Er god til at komunikere med alle • Positivt
syn på livet • At se muligheder frem for begrænsninger • Smiler altid • Give anerkendelse • Lytter og
lærer • Fortsætter stædigt en opgave til den er løst • Hun er god til at se nye muligheder • Hun er god
til at sælge sig selv • Hun er en fighter • Karina er god til at møde mennesker hvor de er. • Karina for
folk til at føle sig godt tilpas. • Karina er ikke fordømmende.

FRITID
2013 - I dag

Administrator, Fleksjobber Netværket på Linkedin Gruppen Fleksjobber
Netværket er en non-profit professionel gruppe. Du kan finde gruppen via
adressen:
http://www.linkedin.com/groups/Fleksjobber-Netværket-3973090/about

2008 - I dag

Frivillig koordinator, Muskelsvindfonden tovholder af netværksgruppe for
mødre med muskelsvind.

