CHRISTINA NIELSEN
PROFIL
Jeg er en ung og ambitiøs statskundskaber med speciale i velfærdsudvikling og samskabelse. Jeg tror på at vi
finder de gode velfærdsløsninger, når
vi arbejder sammen og tænker nyt.
Jeg er dedikeret til mit arbejde og
lægger stor vægt på at levere et resultat af høj kvalitet.

KONTAKT
Nydamsvej 8, st. tv
8200 Aarhus N
51 88 84 46
cn@christinan.dk
linkedin.com/in/christinandk

UDDANNELSE
2016 – 2018

AALBORG UNIVERSITET, AALBORG
Kandidat der giver indsigt i politik og forvaltning og giver kompetencer til at kunne
medvirke i problemløsnings- og forandringsprocesser

2013 – 2016

TEKNISKE
ü Microsoft Office
ü Photoshop
ü Wordpress
ü SBSYS
ü KMD Børn og Voksne
ü BI

BACHELOR I POLITIK & ADMINISTRATION
AALBORG UNIVERSITET, AALBORG
Bachelor med en bred viden om samfundet og dets udvikling samt planlægning og
administration
Resultat: opnåede et gennemsnit på 9,5

2009 – 2012

STUDENTEREKSAMEN (HTX)
AARHUS TECH, AARHUS
Kommunikation/it A, Samfundsfag B, Psykologi C
Resultat: opnåede et gennemsnit på 11,3

FRIVILLIGT ARBEJDE
2015 – NU

KOMPETENCER
FAGLIGE
ü Velfærdsstat
ü Velfærdsudvikling
ü Samskabelse
ü Casebaseret audit
ü Kvantitativ- og kvalitativ metode
ü Projektstyrring
ü Skriftlig formidling

KANDIDAT I POLITIK & ADMINISTRATION

SKRIBENT OG KORREKTURLÆSER
AGENDA - DE STUDERENDES BLAD PÅ AAU, AALBORG
Skrive artikler til bladet samt korrekturlæsning af artikler, hvorigennem jeg har styrket min skriftlige kommunikation

2014 – 2015

REDAKTØR
STUDIZ, AARHUS
Koordinering af indhold på sociale medier. Herefter redaktør på studielivsbloggen,
som jeg var med til at bygge op

ERHVERVSERFARING
2017 – 2017

PRAKTIKANT
VEJLE KOMMUNE, VELFÆRDSSTABEN, VEJLE
I min praktik har jeg arbejdet med: Journal-audit, udviklingsprojektet Resilience
food, kommunal økonomi – hovedsagligt inden for handicap- og det socialpsykiatriske område.

2016 – 2017

STUDENTERMEDHJÆLPER
AALBORG UNIVERSITET, AALBORG
Bearbejdning af data for forskere ved institut for statskundskab, herunder transskription og kodning

2012 – 2013

INTERVIEWER
RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING, AARHUS
Kvantitative interviews af diverse respondenter via telefonisk kontakt

