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KORT OM MIG 
Jeg er en engageret, initiativrig og åben person. Jeg har indgående 
viden om, og erfaring med digitale medier. Jeg elsker markedsføring 
og kommunikation (gerne online og cross media) lige så meget som 
jeg elsker sport og CSR. Mit drømmejob indeholder derfor gerne de 3 
elementer: Sport, CSR og markedsføring.  

Jeg har en stor forkærlighed for de nye mediers evne til at facilitere 
det sociale gen, der er i os alle.  

Fra mit job som konsulent er jeg vant til at arbejde med mange 
samtidige og skiftende opgaver, deadlines og under KPIer. Jeg savner 
dog at kunne arbejde målrettet og i dybden med ét brand. 

KOMPETENCER 
   

 Sprog 
· Dansk, Modersmål 
· Engelsk, Forhandlingsniveau 
· Spansk, Samtale og flydende skriftlig 
· Portugisisk, Samtale og skriftlig 

Faglige 
· Marketing/Kommnunikationsplaner 
· Strategi (Social Business/Digital) 
· Tekstforfatning 
· Online/Digital Markedsføring 
· Eventafvikling 
· Salg 
 

 Software 
· MS Office 
· Dynamics 
· DigiZuite DAM ™  
· CMS (Wordpress, Concrete5, Typo3, Joomla) 
· GIMP (OpenSource PhotoShop) 

Personlige 
· Imødekommende 
· Arbejdsom 
· Kreativ 
 

ERHVERVSERFARING 
  

mailto:jarosjak@gmail.com
http://wwww.twitter.com/JAROSJAK
dk.linkedin.com/in/jarosjak/da
https://plus.google.com/u/0/+JakobRosenfeldt
https://www.facebook.com/jarosjak
http://www.instagram/jrosenfeldt


Side 2 

Apr 13-Dec 13 Digital Strategi Konsulent, House of Relations 
· Som konsulent hjalp jeg virksomheder med at lægge en digital strategi for 

hvordan de digitale udfordringer skulle gås i møde. Jeg havde ofte rollen som 
facilitator mellem ”digitale nybegyndere” og deres virksomhedsufordringer. 
 
Jeg havde desuden også ansvar for den daglige håndtering af sociale medier, 
afholdelse af events, vedligeholdese af hjemmeside, producering af indhold til 
blog (tekst, præsentationer mm.).  

· Projekter, jeg har deltaget i:  

o Skærpet digital identitet for HC Odense.  
o LinkedIn håndbog for JyskeBank 
o Afholdelse af SpeakUP-events 
o Social Media-dag, Udvikling Fyn 

Jun 13-Dec 13 Underviser – ’Webdesign’ og ’Sociale Medier’, IBC Kolding 

· I forbindelse med min stilling som konsulent hos House of Relations har jeg 
været tilknyttet IBC i Kolding, hvor jeg har undervist kursister i bl.a. Webdesign 
og Sociale Medier 

Jan 12-Apr 12 Forbindelsesofficer, Udenrigsministeriet 

· Opgave: Koordinering af delegationernes program, at være på forkant med  
eventuelle problemstillinger.  

· Tilgang: At være opdateret og informeret med alt relevant info. Være 
imødekommende og tilgængelig. Sætte de delegeredes behov først.  

· Udbytte: Indsigt i i store logistiske arrangementer samt i hvordan der  navigeres i et 
politisk internationalt miljø, Interkulturel kommunikation. 

Jan 12-Apr 12 Marketing & Kommunikationspraktikant, HC Odense 
· Opgave: At styrke HC Odenses identitet offline: i Odense og online: på sociale medier, 

og internt samt eksternt gennem udarbejdelsen af en kommunikationsplan med 
fokus på hvad interessenterne har behov for at høre hvornår. 

· Tilgang: Undersøge HC Odenses status, og tilstedeværelse online. Finde inspiration 
fra andre brancher, og finde de elementer, der bedst kunne overføres til Danmark og 
håndbold. 

· Resultat: En praktikrapport, der er blevet gennemlæst af skiftende 
marketingansvarlige  og praktikanter samt en facebookside, der ved 
praktikperiodensudløb havde 600+ fans og fint engagement. 



Side 3 

2009-2011 Marketing & Kommunikationsansvarlig, Odense FC 

· Ansvar: Finde sponsorer, markedsføre events, implementere ny hjemmeside samt 
deltage i bestyrelsesarbejde og udvikling af klubben. Derudover havde jeg også 
ansvar for klubbens skiftende materialeleverandøraftaler (Bander, tøj, udstyr mm.) 

· Tilgang: Kreativ tænkning og benhårdt arbejde da midler og sponsorer ofte var få.  

· Resultater: Koordinering og afvikling af firmaevents. Oprettelse af ungdomshold 
samt tilhørende sommerskole.  

UDDANNELSE 
  

2006 - 2011 Cand. Negot – Marketing & Kommunikation (Spansk),  Syddansk Universitet 

· Fag: Marketing, Kommunikation, Forhandling, Engelsk, Kulturforståelse, Anvendt 
Marketing, Markedsanalyse m.fl.  

 


