
 

 

Regnskab & Løn 
Opgaver 

 
• Debitorstyring 
• Kreditorstyring 
• Likviditetsstyring 
• Finansbogholderi 
• Momsregnskab 
• Materiale til årsregnskab 
• Afstemninger 
• Løn 
• Lønstatistikker 
• Compensation & Benefits opgaver 
• Forsikringsaftaler 

 
 

HR 
Opgaver 

 
• Personaleadministration inkl. ansættelseskontrakter, advarsler, 

opsigelser, fratrædelsesaftaler  
• Personalejura 
• Udfærdigelse, implementering og opdatering af regler og politikker 

(portaler og personalehåndbog) 
• Personalegoder 
• Sparringspartner for ledergruppe og direktion (personalesager, 

organisationsændringer, sygefravær, performanceissues, afskedigelser 
etc.) 

• Rekruttering 
• Kursusadministration 
• Medarbejdertrivsel, herunder også APV og tilfredshedsmåling 
• Outplacementansvarlig 
• Virksomhedsoverdragelse 
• Ad Hoc opgaver og projekter 
• Coaching, rådgivning og undervisning af ledere og medarbejdere ifbm. 

organisationsudvikling, sygefravær, personaleissues og stresshåndtering.  
 

 

 

 

 



 

 

Arbejdssteder 
Årstal Sted Ophør 
2016 -  SJELSTAD Regnskab & HR 

 
EJER – Regnskabs- og HR konsulent 
 
Regnskab og HR – primært for små og 
mellemstore virksomheder. 
 

Nuværende 

2015 -  SJELSTAD / LivsEssens 
 
EJER – Coach og underviser 
 
Udbyder coaching og undervisning i blandt andet 
selvledelse, mental sundhed og selvværd, 
stresshåndtering/trivsel, kommunikation og 
mindfulness  
 

Nuværende 

2011 – 2014 ALK-Abello A/S 
 
HR Administrator/konsulent fra november 
2011 til oktober 2014. 
 
ALK udvikler og producerer allergi immunterapi 
produkter og beskæftigede ca. 1.750 medarbejdere 
globalt i perioden.  
 

Enighed om ophør 
grundet forskellige 
ønsker om retning. 

2011 – 2011 Hvidovre Kommune (vikariat) 
 
Juridisk Personalekonsulent vikar i 
perioden marts 2011 – oktober 2011. 
 
Kommunen beskæftigede ca. 4000 ansatte fordelt 
på 5 forvaltninger. 
 

Ophør grundet den 
barslende 
medarbejder kom 
tilbage. 

2010 – 2010 SEB Kort Danmark (vikariat) 
 
HR konsulent vikar fra januar 2010 til juni 
2010. 
 
SEB Kort var førende kort udsteder i Danmark 
såvel som Norden og ekspanderede dengang i en 
lang række lande. SEB Kort Danmark beskæftigede 
ca. 170 ansatte.  
 

Ophør grundet den 
sygemeldte 
medarbejder kom 
tilbage. 

1993 - 2009 Neisa A/S (ServiceGruppen for Dataudstyr 
dengang) 
 
HR Ansvarlig 2005-2009 
Regnskabselev- og medarbejder (samt løn- 
og HR medarbejder) 1993 – 2004 
  

Egen opsigelse med 
virkning 31.12.2009 
efter tilbagevenden 
fra barsel grundet 
omstruktureringer, 
der medførte at HR 
området til dels 
bortfaldt.    



 

 

ServiceGruppen var blandt Danmarks største 
outsourcing partnere af IT-drift og 
vedligeholdelse og beskæftigede i perioden fra 50 
til 180 medarbejdere.  
 

 

 

Årstal Bibeskæftigelse / frivilligt  Sted 
2012 -  2015 Repræsentant og kasserer i klasserådet Trekronerskolen 
2000 - 2010 Regnskab for et par små virksomheder Diverse småkunder 
2010 – 2012 Suppleant forældrebestyrelse Spirebakken 

Børnehave 
2010 – 2011 Frivillig jobvejleder Jobindex 
1996 – 2008 Kasserer i personaleforening ServiceGruppen 

 

 

 

 

 


