
  
 

 
 
 
            
 

 
CV Sarah Svanberg

Profil: 
Min JTI personprofil er ENFJ, der beskrives som: 
Er ofte gode til at kommunikere og planlægge med 
fokus på at skabe udvikling for andre ud fra en 
respekt for deres følelser og behov. De har ofte et 
højt energiniveau og forsøger med entusiasme og 
charme at motivere andre omkring sig til at arbejde 
sammen om et fælles mål. Deres indfølings- og 
indlevelsesevne giver dem et talent for at kunne 
motivere andre til at udvikle deres potentiale.  
 
Som HR chef/direktør har jeg fungeret som spar-
ringspartner for mange forskellige; såvel stabs-
medarbejdere som ledere samt medarbejderrepræ-
sentanter og organisationer. 
 

Personlige kompetencer: 
• Synlig, går forrest, og tager gerne en for holdet 
• Tydelig og vedholdende 
• Empatisk og loyal 
• Anerkendende, motiverende og engageret 
• Handlekraftig og beslutningsdygtig 
• Humørfuld, energisk og kreativ 
• Har fokus på det hele menneske 
 

Faglige kompetencer: 
• Kulturskaber 
• Udvikling af medarbejdere 
• HR- og økonomi-opgaver på det såvel strategi-

ske som taktiske og operationelle niveau 
• Optimering af forretningsgange 
• Ledelse af forskellige faggrupper 
 
 
 

Erhvervserfaring: 
2019- Selvstændig 
2012-2018 HR- og Økonomidirektør/chef 
 Afdelingsleder økonomi 

TECHCOLLEGE 
2007-2012 Regnskabschef 
 Controller 
 Kristensen Properties 
2002-2007 Controller og regnskabsassistent 
1997-2000 Revisor 

Uddannelser: 
2019 Arbejdslystkonsulent 
 EA Dania 
2018-2020 Master i læreprocesser med spe-

cialisering i ledelses- og organi-
sationspsykologi 

 Aalborg Universitet 
2017-2018 Life- og Business Coach 
 Manning Inspire 
1995-1998 Cand. Merc. Aud. 
 Aalborg Universitet 
1992-1995 HA 
1987-1990 EFG/HH  

Øvrigt: 
2018- Frivillig i Gestus Nord 
2007-2018 Frivillig i Kærbysport 
2000-2001 Plejeorlov 
1991-1992 Gymnastikhøjskole 
1990-1991 Au Pair, Californien 
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Erhvervserfaring: 
2019 –  Indehaver af Trejst Kompagniet 

Klæder dig på som leder. Og klæder dit team på til udvikling. 
Tilbyder lederudviklingsforløb, teamudviklingsforløb, foredrag og workshops. 

2012 – 2018 TECHCOLLEGE 
Jan. 2018 – juli 2018: HR- og økonomidirektør 
Apr. 2015 – dec. 2017: HR- og økonomichef 
 Personaleansvar for 18 medarbejdere i HR- og økonomiafdelingen 

Ledelse af en afdeling i en udfordret organisation i konstant forandring som følge 
af organisationsændringer og –tilpasninger, ny arbejdstidsaftale, ny reform samt 
omprioriteringsbidrag 
Sparringspartner for skolens direktion samt chef- og ledergruppe 
Deltage i processer, f.eks. vedr. MTU og nye værdier (Tillid, Involvering, Initiativ 
og Commitment) 

 Teamudvikling/lederudvikling/coaching  
 LEAN proces på administrative opgaver 

Opbygning af nyt HR team 
 Medlem af skolens Samarbejdsudvalg 
 Formand for MIO (medarbejderindflydelsesorgan) 
Opnåede resultater: 

Styring af økonomien i et tid med faldende indtægtsgrundlag 
Udvikling af TECHCEMBER – en julekalender til afdelingen, ledere og chefer med 
ROS (Refleksion, Opgave og Smil) omhandlende strategi, værdigrundlag, ledelse, 
trivsel mv. 
Tydelig arbejdsglæde og fællesskab i afdelingen 
HR afdelingen giver bedre service trods to færre i teamet, udtalt af flere af skolens 
chefer 

 Integrering af HR teamet til afdelingens øvrige teams 
Nov. 2014 – mar. 2015: Økonomichef 
 Medlem af skolens strategiske chefgruppe, herunder implementering af ny strategi 
Dec. 2012 – okt. 2014: Afdelingsleder i økonomiafdelingen 
 Forandringsledelse 
 Digitalisering/effektivisering/strukturering/optimering af arbejdsgange/-opgaver 
 Deltaget i lederudviklingsforløb med skolens øvrige stabsledere 
 
Hilsen fra medarbejderne:  

”Vi håber, du med dette lille kort nu ved, at vi sætter meget stor pris på dig. Vi er 
utrolig glade for, at vi nåede at have dig som teamleder, inden du blev økonomi-
chef. Ikke fordi det gør noget, at du er blevet chef, men du ville aldrig have fået 
tid til at arbejde så meget med os, som du har gjort. Du har ”løftet” os hver især 
– også selvom ”plejer” har været lidt svær at hamle op med for dig. Men – vi sy-
nes altså det er gået meget godt. ”Plejer” eksisterer stadig, men slet ikke i samme 
omfang, for vi ved det er et ord vi skal være varsom med at bruge (hvis du er i 
nærheden). Og ja – vi ved godt vi stadig skal være på mærkerne…. Sarah – che-
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fer som dig findes der IKKE mange af, så vi håber virkelig, vi må beholde dig nog-
le år endnu – eller ti. Du er med til at gøre det til en glæde at gå på arbejde.” 

 
2007 – 2012 Regnskabschef/controller hos Kristensen Properties A/S 
  
Udtalelse fra tidligere kollega (LinkedIn): 

"Sarahs humør er smittende. Hun bringer positiv, motiverende energi til sit eget 
og andres arbejde. Fagligt er Sarah flittig, struktureret og pragmatisk og hun er en 
kompetent og vellidt coach for sine kolleger. Kommunikativt er hun velformuleret 
og tydelig og formår ofte at italesætte problemstillinger og udfordringer både pro-
aktivt, anerkendende og konstruktivt. Derfor er Sarah gerne en central, organisa-
torisk medspiller.”  

2002 – 2007 Controller/regnskabsassistent (tre virksomheder) 
1997 – 2000 Revisorassistent hos Deloitte 
1993 – 1996 Salgsassistent i Radio-/Tv-afdelingen i Bilka Skalborg (studiejob) 
1990 – 1991 Au-pair i Californien 
 

Uddannelse: 
2019 Arbejdslystkonsulent, Erhvervsakademi Dania 
2018 – 2020 Master i læreprocesser med specialisering i ledelses- og organisationspsykologi, 

Aalborg Universitet 
2017 – 2018 Life- og businesscoach, Manning Inspire  
1995 – 1998 Cand. Merc. Aud., Aalborg Universitet 
1992 – 1995 HA, Aalborg Universitet 
1987 – 1990 EFG/HH, Hobro – Hadsund Handelsskole 
1978 – 1987 Folkeskolens Afgangseksamen, 9. klasse fra Als Skole 

I  øvrigt: 
2019 Certificering Teamkompasset 
2018 Forældreorlov i perioden august - december 
2016 – 2017 Certificering af personlighedstest; BTB (rekruttering) og JTI (personlig udvikling) 
2015 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse (3 dage) 
2013 Lederudviklingsforløb med Udviklingskonsulenterne 
2004 og 2012 Barsel i ca. 7 mdr. 
2000 – 2001 Plejeorlov til pasning af kræftsyg mor (kombineret med barsel) 
1990 – 1991 Højskoleophold på gymnastikhøjskolen ved Viborg 
 

Sprog: 
Dansk Modersmål 
Engelsk: Forretningsbrug i skrift og tale 
Tysk: Forretningsbrug i skrift og tale (skal lige ”støves” af) 
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