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Signe Kold Andersen

Adresse

Skanderborgvej 19, 4. tv.
8000 Aarhus C

Telefon

27 41 13 06

E-mail

signeka@gmail.com

Hjemmeside

signekold.dk

Resumé
Med godt seks års professionel erfaring i strategisk kommunikation på web og sociale medier
har jeg opbygget en solid viden og hands-on erfaring med udvikling af indhold samt
projektledelse i politisk styrede organisationer.
Det er vigtigt for mig at producere god og klar kommunikation på mediets præmisser, så
målgruppen har lyst til at engagere sig og i sidste ende foretage den ønskede handling.

Kompetencer og relevant erhvervserfaring
Ø Godt seks års professionel erfaring
med strategisk kommunikation
Ø Otte års erfaring med
kampagnearbejde på sociale medier

Ø Jeg har sammen med min
netværksgruppe skrevet en e-bog at
være ny i kommunikationsbranchen:
https://30something.dk
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Ansættelser
Juni 2020 –
oktober 2020

Social Media Specialist for Salling Group, føtex
Hovedarbejdsopgaver:
• Kanalansvarlig for Facebook
• Lede kampagner i samarbejde med føtex’ marketingteam
• Planlægge alt indhold til føtex’ sociale medier
• Briefe grafikere og videoproducere på udvikling af indhold
• Budgetstyring
• Eksekvere kampagneindhold, herunder skrive tekster til opslag

Marts 2017 –
marts 2020

Social Media Manager, Red Barnet
Hovedarbejdsopgaver:
• Kanalansvarlig for Facebook, Instagram og LinkedIn
• Producere indhold samt kvalitetssikre indhold fra kolleger
• Redigere tekster og opsætte indhold til web (Umbraco CMS)
• Samarbejde om større kampagner (fx julekampagnen og
landsindsamlingen) med eksterne bureauer og samarbejdspartnere
Resultater
• Professionaliseret Red Barnets community management, heriblandt
oplære hold af studentermedhjælpere
• Medvirke til udformning af strategi for sociale medier
• Igangsætte brug af ambassadører på Instagram
• Træne frivillige i at skabe godt indhold til sociale medier

April 2016 –
dec. 2016

Social medie-redaktør, Mellemfolkeligt Samvirke (barselsvikariat)
Hovedarbejdsopgaver
• Kanalansvarlig for Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn
• Indholdskoordinering og kvalitetssikring af indhold
• Produktion af små videoer til Facebook
• Ansvarlig for daglig drift af community management
• Annoncering i Facebook Business Manager
Resultater
• Indførelse af video på organisationens social medie-platforme
• Udvikle strategi for indhold og annoncering

Dec. 2015 –
mar. 2016

Social Media Manager, Folkekirken.dk (projektansat)
Hovedarbejdsopgaver
• Udvikle påskekampagnen i samarbejde med eksternt bureau
• Daglig drift af community management
Resultater
• Indførelse af video på Folkekirken.dk’s sociale medier
• Øget engagement
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Apr. 2015 –
nov. 2015

Kommunikationskonsulent, DKM (projektansat)
Hovedarbejdsopgaver
• Rådgive kunder i hjemmesideopbygning og sociale medier
• Ansvarlig for at udvikle BtB-markedsføringsstrategi
• Skribent på bureauets blog og nyhedsbrev
• Kundesupport i Typo3 CMS
Resultater
• Professionalisering af den digitale rådgivning
• En færdig BtB-markedsføringsstrategi

Feb. 2015 –
apr. 2015

Web og sociale medier, Økologisk Landsforening (virksomhedspraktik)
Hovedarbejdsopgaver
• Planlægge og producere indhold på tværs af sociale medier
• Community management på Facebook og Instagram

Aug. 2013 –
jan. 2014

Kommunikationspraktikant, DKM (Danmarks Kirkelige Mediecenter)
Hovedarbejdsopgaver
• Markedsføring af konferencen Kirkernes Mediedag
• Skribent på bureauets blog og nyhedsbrev (Typo3 CMS)
• Afholde workshops omkring hjemmeside og målgrupper
• Drifte bureauets Facebook-side
Resultater
• Større kundetilfredshed ved Kirkernes Mediedag
• Medvirket til at udvikle rådgivningen i sociale medier
• Varetaget opgaver som professionel kommunikationsmedarbejder

2011 – 2014

Frivillig, Fairbar, non-profit café i Aarhus (deltid)
Bartender og bartendersupervisor
Formand for kommunikationsudvalget (to år):
• Skribent og redaktør på Fairbars hjemmeside (Wordpress CMS)
• Ansvarlig for opbygning af nyt kommunikationsteam, heriblandt
ansættelser og daglig drift
• Tovholder på udvikling af ny kommunikationsstrategi for Fairbar
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Uddannelse og relevante kurser
2018
2012-2014
2008-2011
2006-2008
2002-2005

Kursus i projektledelse, IBA Erhvervsakademi Kolding, København
Cand.mag. i retorik, Aarhus Universitet
BA i lingvistik, Aarhus Universitet
BA (tre semestre), Marketing and Management Communication, Aarhus
School of Business
Sproglig student, Aarhus Katedralskole

Værktøjer
•

Office-pakken

•

Adobe Premiere Pro
(øvet)

•

Adobe Photoshop
(begynder)

Sprog
•
•
•

Dansk (modersmål)
Engelsk (øvet)
Fransk (begynder)

Fritid
I min fritid synger jeg i et a cappella-kor og er sammen med venner og familie. Jeg er lidt
nørdet med fotografi, og så nyder jeg at møde nye mennesker på mine eventyr ud i verden.
Jeg må også indrømme, at jeg har en særlig svaghed for en god burger.
Kørekort
Kørekort B
Referencer
Referencer kan udleveres efter aftale.
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