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CV	  –	  JEPPE	  SKOVGAARD	  
 
Personlige	  oplysninger	  

Alder 25 år 
Adresse Fælledvejens Passage, 4. sal, 2200 København N 
E-mail jeppe.skovgaard@gmail.com  
Telefon 28 11 04 01 

Uddannelse	  

Sep12 – aug13 1. års Kandidatstuderende på Cand. Msc. (Strategy, Organization and 
 Leadership) ved Copenhagen Business School 

• Fag i Business Strategy og Organisational Identity 
• Fag i Performance Measurement og Organizing processes. 

 
Sep08 - jun11 Bachelor i Virksomhedskommunikation ved Copenhagen Business School 

• Bachelorprojekt om oplevelseskommunikation i samarbejde med Carlsberg 
Group (Visit Carlsberg) 

• Topkarakterer (12) i bl.a. Erhversøkonomi, Place- og nation branding og 
Intern og ekstern ledelseskommunikation. 

Aug03 - jun06 Matematisk student fra Langkær Gymnasium & HF 

• Topkarakterer i  blandt andet dansk og samfundsfag 
Erhvervserfaring	  

Sep08 – dec12 Ejer og kommunikationsrådgiver hos ComId 

Rådgivning inden for intern og ekstern kommunikation, PR og større samlede 
kommunikationsstrategier. Derudover kurser i taleteknik af kortere og længere 
varighed. 

Et udpluk af opgaver firmaet har løst: 

• Kommunikationsstrategi og procesfacilitering for privat virksomhed med 450 
ansatte forud for åbningen af konferencecenter. 

• Kommunikationsrådgivning og sparring på oplægsteknik og retorik. 

Jan10 – dec12 Kommunikationskonsulent og konceptudvikler (10 timer/uge) i Aftryk I/S 

Ansat som kommunikationskonsulent og konceptudvikler. Var blandt andet med til 
at udvikle et koncept i spændfeltet imellem organisationsudvikling og 
oplevelseskommunikation, som blev solgt til tre forskellige organisationer. Rådgav 
som kommunikationskonsulent en række kunder. 

• Udfordringsklarlægning os strategiformulering. 
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• Stor erfaring med produktion af skriftlige leverancer, både internt og til 
kunder. 

• Stor sikkerhed med oplæg og præsentationer for store forsamlinger (800 -
1000 mennesker). 

Sep08 - jan10 Oplægsholder og proceskonsulent (5 - 10 timer/uge) hos Aftryk I/S 

Ansat som oplægsholder og proceskonsulent med en række danske gymnasier som 
de primære kunder. Stod for at holde en-dags kurser som uddannede udvalgte 
elever til at være eksterne kommunikatører. 

• Meget erfaring med at holde oplæg og formidle kommunikationsfagligt stof. 
• Stort kendskab til og praktisk forståelse for afholdelse af fokusgrupper, 

kvalitative interview i forbindelse med strategiudvikling. 
• Forståelse for procesfacilitering i det udviklende arbejde med klienter 

 

Sep09 – aug11 Strategi- og kommunikationsansvarlig (15 timer/uge) hos StreetMovement ApS 

Sparring med ledelsen i forbindelse med udvikling af strategien, hovedansvar for 
det målrettede pressearbejde og for det opsøgende netværksarbejde. Ledende rolle i 
udviklingen af og konceptualiseringen af nye projekter og produkter. 

• Byrum på Carlsberg: Vinder af arkitekt- og konceptkonkurrence på Carlsberg 
støttet af Københavns kommune, Real Dania og LOA (budget ca. 10 mio.). 

• Udviklede og formulerede 2-årigt undervisningsforløb for 50 
folkeskoleklasser. Projektet var en del af større sundhedsindsats støttet af 
Nordea Fonden (budget: 3,4 mio) 

• Sikrede positiv omtale i flere landsdækkende medier. Både  på TV og i aviser 
samt en cover-story på Magasinet KBH’s månedlige udgivelse. 

 

Sep08 – aug09 Fundraiser og procesfacilitator (10 timer/uge) hos Street Movement ApS 

Fundraising på et større byggeprojekt på Carlsberg, som dog aldrig blev gennemført 
i dets oprindelige form (se i stedet for: Byrum på Carlsberg). Stod for at udvikle 
virksomheden internt, udpege og udvikle corebusiness-områder og udbygge 
netværk. 

• Fik indgående kendskab til den danske fondsverden i tæt dialog med blandt 
andet Norden Fonden og Real Dania. 

• Stod for procesfacilitering som løbende udviklede og ensrettede 
virksomheden. 

Øvrige	  erfaringer	  
 
Aug05 – juni06 Bestyrelsesmedlem i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) 
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Øvrige	  kvalifikationer	  

Præsentation: Storytelling kursus: 1-dags kursus i historiefortælling 

 

Sprog Dansk: Modersmål. 

 Engelsk: Højt niveau/flydende skriftligt og mundtligt (TOEFL test-score: 102) 

 Tysk: Gymnasialt B-niveau. 

Referencer	  

Tlf. 6061 3484 Rasmus Tolstrup 

 Ejer, Aftryk I/S og specialkonsulent ved Københavns Kommune 

Tlf. 2211 1304 Anne Nørgaard 

 Udviklingschef hos Visit Carlsberg 
 
Tlf. 2811 0401 Martin Kallesøe 

 Ejer, Street Movement ApS. 


