Curriculum Vitæ - Morten R. Husfeldt
Morten R. Husfeldt
Jørgen Poulsens Have 162
3400 Hillerød
Mail: morten@mrm.dk
Mobil: 20 81 68 66

Beskæftigelse:
2012 – 2014
Webmaster
Webmaster, Beckmann A/S, Hillerød
Udviklet og opbygget forretningens webshop og hjemmeside i Dynamicweb. Har stået for SEO
optimering, opsætning af Google Analytics og Adwords. Selvstændig stilling med alsidige
webmaster opgaver og generel edbsupport i virksomheden.
2005 – 2012:
Selvstænd
Selvstændig Erhvervsdrivende, StreetCast, Taastrup
Har
ar fokuseret på kommunikation i bred forstand. Dvs. fra redskaber til formidling, over
hjemmesider (PHP, SQL, CSS) til sprog og kommunikationsteknik. Her under:
•
•
•
•
•

Programmering af websites (bl.a. CMS) og Access databaser
database
Undervisning i dansk for udenlandske erhvervsfolk
Salg, service og installation af computere
Undervisning i kommunikationsteknik
Casting til film, reklamer og tv

Varetaget
aretaget daglig drift af virksomheden – herunder budget og regnskab, markedsføring
kedsføring og
planlægning mv.
2001 – 2005:
Test koordinator
koordinator, Nokia, København S
Udvikling og organisering af brugertest af mobiltelefon
mobiltelefoner med henblik på marked readiness og
videreudvikling af TPO koncepter. Har indbefattet global test, ledelse af internationale virtuelle test
teams og videreudvikling af brugs
brugs-test-konceptet.
1996 – 1999:
Web-master,
master, Erhvervssalgskonsulent, Direktionsassistent
Vikariater: Web-master, Nesa A/S
A/S. Sælger, Inbound erhvervssalg, Tele Danmark A/S
(omstillingsanlæg telefoni m.v.). Direktionsassistent
irektionsassistent hos holdingselskabet Lexel A/S med ansvar for
bl.a. planlægningg af internationale konferencer
konferencer.

Uddannelse:
2008 – 2009:
Cand.it, Enkeltfag, IT Universitetet, København
Uddannet i programmering, ledelse af software projekter. Alle kurser er taget på Engelsk. Jeg har
gennemført flg. kurser:
•
•
•
•
•

Database Tuning (15 ECTS)
Database Systems (7,5 ECT)
Performance and Test (15 ECTS)
Object Oriented Programming (7,5 ECTS)
Moddeling and Design (15 ECTS)

2000:
Bachelor, Pacific Lutheran University, WA, USA
Uddannet som Bachelor of Business Administration, markedsføring og kommunikation. Aktiv
medlem af studenterorganisationen "Society for Information Management", der bl.a. arrangerede
møder, konferencer og foredrag med kendte repræsentanter for erhvervslivet.
1996:
Markedsøkonom, Niels Brock - CBC
Markedsøkonom - i dag kendt som markedsføringsøkonom. Uddannelsen er en praktisk orienteret
2-årig fuldtidsuddannelse, der kombinerer økonomiske, kommunikative og kulturelle fag med
international markedsføring
1993:

Matematisk Student, Middelfart Gymnasium

Sprog:
Dansk:
Modersmål. Taler og skriver perfekt dansk. Er vant til at udfærdige artikler, pressemeddelelser,
rapporter, markedsføringsmateriale og stillingsopslag på dansk.
Engelsk:
Flydende - forhandlingsniveau. Dagligt koncernsprog hos Nokia - den daglige kommunikation samt
al dokumentation var på engelsk. Amerikansk Bachelorgrad i Business Administration. Som
Markedsøkonom skrev jeg min hovedopgave på Engelsk – en markedsanalyse af mulighederne for
et nyt produkt for Coloplast A/S i England.
Tysk:
Kan begå mig på tysk - også i erhvervsmæssig sammenhæng.

Kurser:
2011 – Sikker E-Handel = Sikre Webservere (2 dage)
2006 – DTP & Webdesign (6 uger): PhotoShop, Dreamweaver, InDesign, Illustrator.
2005 – Managing Stress (2 dage): Kursus i håndtering af stress blandt medarbejdere.
2004 – Managing and Leading Virtual Teams (4 dage):
2004 – Coachting (3 dage): 3 dages kursus i coachting hos Nokia
2003 – Livreddende Førstehjælp: 6 timers livreddende førstehjælp.
2003 – Nokia 7 Problem Solving: håndtering af komplekse problemstillinger på struktureret vis.
2001 – Pc-kørekort hos Dansk Dataforening – taget på 1 dag.
2001 – EDB-Pædagogik (21 lektioner á 45 min): Formidling og undervisning i EDB
2000 – Access 97 Databasedesign og Brugergrænseflade (21 lektioner á 45 min)
Har desuden i perioden 1994 til nu taget en række forskellige kommunikations- og skuespilkurser

Tillidserhverv:
2011 – 2012:

Bestyrelsesmedlem i andelsboligforeningen Kingosparken

2000 – 2012:
Koordinator, kasserer og instruktør, København / Århus
Børns Rettigheder, Ungdommens Røde Kors. Gennem Ungdommens Røde Kors arbejder jeg med
rollespil som undervisningsmetode til udbredelse af kendskab til FN's Konvention om Barnets Ret. Jeg
er med i en koordineringsgruppe for udvikling af undervisningskonceptet; herunder undervisning i
interaktivt undervisningsrollespil.
2007 – 2010:
Bestyrelsesmedlem, København / Gråsten
DATS – Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed. Hovedorganisation for amatørteatre i Danmark.
Medansvarlig for forhandlinger om økonomiske midler fra ministerier og øvrige landsdækkende
tilskudsgivere. Medansvarlig i kursusudvalget, der planlægger og gennemfører udviklende
kursusaktiviteter over alt i landet.
1994 – 2010:
Teaterchef, Frederiksberg
Frederiksberg Teater. Siden 1994 har jeg været frivillig instruktør på teaterskolen Frederiksberg Teater
og har siden 2000 været Teaterchef. Stillingen indbefatter organisering af teatrets ca. 40 frivillige
inklusive ansættelse og afskedigelser, planlægning af aktiviteter for 8 teaterhold, samt markedsføring i
forbindelse med forestillinger og projekter, fundraising, forhandlinger med leverandører og
samarbejdspartnere samt annoncering efter frivilligt personale.
2001 – 2004:
Formand, Frederiksberg
Koordineringsudvalg for Frivilligt Socialt Arbejde. En tænketank for udvikling af frivilligheden hen
imod en større ansvarlighed i samfundet. Udvalget består af repræsentanter fra alle grene af det frivillige
arbejde, herunder indvandreorganisationer, Den Danske Diakonissestiftelse, Røde Kors, m.f. Rådet
kommer med indstillinger til offentlige og private koordinerende organer indenfor frivilligheden.

Andet:
Har fra 1994 til 2010 arbejdet som instruktør på frivillig basis og selv dyrket skuespillet. Derigennem
har jeg udviklet stærke evner indenfor personlig fremtræden, kommunikation - og det at sælge et
budskab. Skuespil giver en bred viden om fremtoning og hvordan man bedst sælger sit budskab.

