Fokuseret på opgaver og formidling!
Jeg deltog i november/december 2019 på kurset Toldassistent, arrangeret af Danske
Speditører og HK. På kurset blev vi undervist i Toldopgaven, Tarifering, Oprindelse,
Toldværdi, Import/Eksport og Forsendelse. Vi lærte at finde toldkoder og indtaste i
Told & Skats systemer.

MULTIMEDIEDESIGNER
IBA Kolding 2017 - 2019
IT-ADMINISTRATOR
Campus Vejle 2001-2003

Fra mine roller, som receptionist, underviser, mentor, webdesigner og fra mit private
liv, er jeg vant til at kommunikere med mange forskellige slags mennesker. Jeg motiveres af at kunne hjælpe andre og at kunne formidle komplicerede ting på en enkel og
letforståelig måde.
Formidling gennem visuelle virkemidler, herunder skriftlige og grafiske tutorials, har
været en del af min underviserrolle.
Jeg arbejder meget selvstændigt, løsningsorienteret og målrettet. Som ordensmenneske er det naturligt for mig først, at skabe det store overblik, planlægge arbejdsgangene og derefter fordybe mig, fokuseret på detaljerne i opgaven.

Sprog
Dansk: Modersmål
Engelsk: Tale, læse, skrive
Tysk: Læse, skrive (tale kan
opøves igen)

Personlighed
MYERS -BRIGGS: INFJ
BELBIN: Specialist, Afslutter,
Organisator, Formidler

Erfaring
2013 - 2019

Webdesigner | Webredaktør | Tekstforfatter

		

SøgaardHansen (selvstændig ophørt maj 2019)

2011 - 2012

Webredaktør | Kontorassistent

		

Vejle Kommune, Erhverv og Kultur

2006 - 2008

Natportier

		

Scandic Bygholm Park

2005 - 2006

Webdesigner

		

A.SøgaardDesign (selvstændig)

2004 - 2005

Receptionist

		

Park Hotel

Kurser

Interesser
Yoga

2019

Meditation
Gåture

2015

Skrive og læse

Mentorkursus
TUC

2010

Natur og miljø
Film

Toldassistent
HK og Danske Speditører

Familie og venner
Vegetarmad

IT - Underviser

Uddannelser

Selvom jeg kommer fra en anden branche, kunne jeg direkte anvende min erfaring fra
kodning- og research opgaver, samtidig med, at jeg også kan se, hvordan jeg kan bidrage med min lange erfaring med kundekontakt.

2003 - 2019

Annemette Søgaard Hansen

Alment Voksenpædagogisk Grundkursus AVG
UCL Lillebælt

2013

Webdesign | HTML/CSS | CMS
KS Centret

Slægtsforskning

envelope annemette@soegaardhansen.dk | phone-square 2517 0967 | globe annemette.soegaardhansen.dk | linkedin annemette-søgaard-hansen

