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Om	  mig	  
Lad	  os	  bare	  starte	  med	  alt	  det	  standard:	  
Jeg	  er	  en	  21	  årig,	  multimediedesigner	  studerende,	  der	  studere	  på	  forholdsvis	  Aarhus	  
Erhvervsakademi,	  samt	  Mission	  College	  i	  Santa	  Clara,	  USA.	  Jeg	  har	  været	  på	  arbejdsmarked	  
lige	  siden	  det	  var	  lovligt	  i	  Danmark,	  og	  har	  nydt	  hver	  en	  arbejdsdag,	  hvor	  jeg	  vidste	  jeg	  tjente	  
mine	  egne	  penge.	  	  Jeg	  er	  energisk,	  teamplayer	  og	  er	  ikke	  bange	  for	  at	  tage	  mit	  arbejde	  med	  
hjem.	  	  
	  
Med	  det	  klaret,	  kan	  vi	  forsætte	  til	  det	  vi	  egentlig	  gerne	  vil	  vide:	  
Jeg	  har	  en	  passion	  om	  at	  mit	  fremtidige	  erhvervsliv	  ligger	  i	  management.	  Jeg	  er	  vokset	  op	  i	  en	  
familie	  hvor	  lederskab	  er	  en	  del	  af	  erhvervslivet,	  min	  far,	  onkel	  og	  morfar	  er	  alle	  ledere,	  og	  jeg	  
har	  en	  drøm	  om	  at	  jeg	  en	  dag	  kan	  slutte	  mig	  til	  den	  ære.	  	  
Derfor	  følte	  jeg	  at	  tage	  et	  semester	  i	  USA,	  vil	  kunne	  hjælpe	  mig	  godt	  på	  vej,	  både	  med	  mit	  
engelsk,	  men	  også	  med	  min	  rent	  personligt.	  Uden	  tvivl	  har	  min	  tur	  til	  USA	  gjort	  at	  jeg	  har	  lært	  
utrolig	  meget	  om	  mig	  selv,	  hvad	  jeg	  kan,	  samt	  hvor	  jeg	  skal	  ligge	  lidt	  flere	  kræfter	  i,	  i	  
fremtiden.	  Hertil	  er	  det	  fantaktisk	  at	  lærer	  en	  ny	  kultur,	  og	  jeg	  må	  indrømme	  at	  jeg	  elsker	  
USA!	  
	  
Min	  grund	  for	  at	  vælge	  multimediedesigner	  uddannelsen,	  er	  for	  at	  blive	  rustet	  på	  til	  hvordan	  
det	  forløber	  sig	  i	  et	  hurtig	  udviklende	  erhverv	  og	  med	  Aarhus	  Erhvervsakademi,	  samt	  Mission	  
Colleges	  tætte	  samarbejder	  med	  firmaer	  rundt	  omkring	  dem,	  har	  jeg	  hurtig	  fået	  et	  fornuftigt	  
indblik	  i	  en	  hverdag	  hos	  en	  voksende	  branche.	  Med	  multimediedesigner	  uddannelsen,	  er	  der	  
fokus	  på	  store	  projekter,	  og	  der	  arbejdes	  i	  gruppe	  i	  dem	  alle.	  Derved	  har	  jeg	  igennem	  en	  
længere	  periode	  vænnet	  mig	  til	  at	  arbejder	  i	  grupper,	  og	  jeg	  mener	  selv	  jeg	  er	  en	  god	  
teammate.	  Jeg	  er	  ikke	  bange	  for	  at	  tage	  det	  arbejder	  som	  ingen	  ønsker,	  og	  tager	  gerne	  det	  
tunge	  læs.	  Når	  vi	  skal	  deles	  op	  i	  roller	  i	  gruppen,	  plejer	  jeg	  gerne	  at	  få	  rollen	  som	  projektleder.	  
Det	  har	  nogle	  helt	  klarer	  krav	  til	  denne	  rolle,	  jeg	  bliver	  derved	  nød	  til	  at	  indtage	  den	  lidt	  mere	  
seriøse	  rolle	  og	  nogle	  gange	  ligge	  til	  side	  at	  det	  er	  mine	  venner,	  jeg	  arbejder	  med.	  Ved	  disse	  
projekter	  har	  vi	  skulle	  bruge	  Scrum,	  til	  at	  holde	  styr	  på	  vores	  projekter.	  Dette	  er	  et	  fantaktisk	  
redskab	  til	  styring	  af	  et	  projekt.	  	  
Jeg	  er	  god	  til	  at	  organiser,	  og	  jeg	  elsker	  tidsplaner.	  Men	  selvom	  jeg	  kan	  lide	  
tidsplaner,	  er	  jeg	  er	  flexibel	  i	  min	  planlægning,	  da	  der	  altid	  vil	  være	  nogle	  sidespring.	  	  Det	  er	  
ikke	  altid	  et	  projekt	  er	  lige	  ud	  af	  landevejen,	  	  og	  det	  kan	  være	  fustrende	  til	  tider,	  men	  her	  
mener	  jeg	  at	  jeg	  er	  god	  til	  at	  holde	  fokus	  på	  målet,	  så	  vi	  kan	  komme	  tilbage	  på	  rette	  kurs.	  Det	  
kan	  tage	  mange	  resurser	  for	  alle	  teammates,	  men	  her	  er	  det	  vigtig	  at	  målet	  bliver	  forklaret	  så	  
vi	  kan	  komme	  i	  mål,	  det	  kan	  tage	  flere	  timer	  end	  først	  beregnet,	  men	  jeg	  stiller	  mig	  gerne	  først	  
i	  køen	  til	  at	  arbejder	  over.	  	  	  
For	  at	  kunne	  holde	  alle	  motiveret	  kræver	  det	  også	  en	  ekstrem	  selvmotivation,	  og	  den	  mener	  
jeg	  selv	  jeg	  besidder.	  Jeg	  hjælper	  gerne	  hvor	  jeg	  kan,	  og	  hvis	  det	  kræver	  jeg	  skal	  lærer	  nogle	  
nye	  ting,	  så	  vil	  jeg	  meget	  gerne	  det!	  Jeg	  vil	  hellere	  end	  gerne	  være	  i	  gang	  hele	  tiden,	  så	  
arbejdstiden	  bliver	  udnyttet	  maksimalt.	  	  
	  
I	  så	  små	  grupper	  som	  det	  er	  på	  denne	  uddannelse,	  et	  projektleder	  ikke	  nok	  til	  at	  kunne	  dække	  
alt	  det	  der	  skal	  laves.	  Derved	  har	  jeg	  indtaget	  rollen	  som	  virksomheds	  analytiker,	  samt	  
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branding.	  	  Disse	  evner	  har	  jeg	  sat	  fokus	  på	  i	  mit	  ophold	  i	  USA,	  da	  jeg	  har	  taget	  kurset	  ”Global	  
Business”.	  Det	  er	  vigtig	  som	  leder,	  at	  kunne	  se	  det	  fra	  samme	  perspektiv	  som	  kunden,	  som	  
man	  har	  med	  at	  gøre,	  og	  det	  føler	  jeg	  at	  jeg	  får	  stykret	  igennem	  dette	  fag.	  	  
Til	  et	  hvert	  projekt	  er	  det	  også	  en	  afslutningsfase,	  hvor	  der	  skal	  præsenteres	  gruppens	  
produkt	  for	  kunden.	  Her	  går	  jeg	  gerne	  i	  front,	  da	  jeg	  ikke	  er	  bange	  for	  at	  stå	  foran	  en	  eller	  flere	  
personer	  og	  fremlægge	  det	  hårde	  arbejder	  man	  har	  lavet.	  	  
	  
Det	  er	  ofte	  svært	  at	  skrive	  om	  sig	  selv,	  og	  hvem	  man	  egentlig	  er.	  Derfor	  følger	  jeg	  et	  helt	  
grundlæggende	  princip,	  et	  qoute	  fra	  Thomas	  Jefferson	  ”Do	  you	  want	  to	  know	  who	  
you	  are?	  Don't	  ask.	  Act!	  Action	  will	  delineate	  and	  define	  you”.	  
	  
	  
	  
	  
	  


