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Navn	   Camilla	  Stockfleth	  Olsen	   	  

	  
	  

Adresse	   Rygårdsvænget	  2,	  3.	  tv	  
2900	  Hellerup	  

Mobil	   25	  47	  67	  78	  

E-‐mail	   stockfleth_olsen@hotmail.com	  

Fødselsdato	   21.	  marts	  1975	  –	  38	  år	  

Civilstand	   Gift	  og	  har	  fået	  vores	  eneste	  barn	  

	  
	  
Resume	  
	  
Jeg	  er	  den	  fødte	  PA.	  Nu	  vil	  jeg	  fortælle	  dig	  hvorfor:	  Jeg	  har	  12	  års	  erfaring	  med	  at	  servicere	  og	  opfylde	  alle	  de	  behov,	  der	  måtte	  opstå	  i	  en	  travl	  
hverdag.	  Jeg	  er	  en	  loyal	  person,	  der	  vil	  give	  dig	  den	  støtte	  og	  hjælp,	  der	  er	  brug	  for	  -‐	  både	  i	  dit	  erhvervsliv	  samt	  privatliv.	  
	  
I	  min	  optik	  er	  det	  afgørende,	  at	  den	  private	  del	  fungerer,	  for	  at	  dit	  erhvervsliv	  kan	  fungere	  optimalt.	  
Mit	  forslag	  er	  derfor,	  at	  du	  kontakter	  mig,	  så	  hjælper	  jeg	  med	  diverse	  erhvervsmæssige	  PA	  opgaver	  så	  som:	  
	  
·∙	  kalenderstyring	  
·∙	  besvarelse	  af	  mails	  
·∙	  booking	  af	  fly/hoteller	  
·∙	  booking	  af	  mødelokaler	  
·∙	  events	  
·∙	  mødepræsentationer	  mv.	  	  
	  
Men	  samtidig	  også	  de	  private	  aspekter	  eks.:	  booking	  af	  rejser,	  julegaveindkøb,	  events	  som	  barnedåb/fødselsdage	  og	  sommerhus-‐klargøring	  mv.	  
Du	  vil	  få	  en	  erhvervs/familie-‐projektleder	  i	  ét,	  en	  der	  kan	  sikre	  at	  alle	  aspekter,	  projekter	  og	  idéer	  inden	  for	  erhverv/privaten	  bliver	  udført	  og	  
fungerer	  -‐	  Du	  vil	  altså	  spare	  tid	  og	  maksimere	  effektiviteten	  i	  dit	  hjem	  eller	  din	  virksomhed.	  
	  
Jeg	  har	  12	  års	  erfaring	  på	  reklamebureau	  som	  projektleder/koordinator/assistent.	  Mine	  primære	  arbejdsopgaver	  har	  været	  korrekturlæsning,	  
kundepleje,	  strategi	  og	  koncept	  samt	  forretningsudvikling	  inden	  for	  on-‐line	  og	  off-‐line	  marketing	  kombineret	  med	  de	  daglige	  rutine-‐	  og	  ad	  hoc-‐
opgaver.	  Mit	  arbejde	  har	  generelt	  krævet	  struktur	  og	  effektivitet	  kombineret	  med	  en	  serviceminded	  tilgang	  til	  alle	  interessenter	  og	  en	  ekstrem	  høj	  
grad	  af	  kundeforståelse.	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
Erhverserfaring	  
	  
Juli	  2013	  -‐ 
	  

 

	  
Personlig	  assistent,	  egen	  virksomhed	  –	  JustChill	  
JustChill	  er	  en	  nyopstartet	  virksomhed	  som	  specialiserer	  sig	  i	  personlige	  assistent	  opgaver	  til	  større	  og	  mindre	  firmaer	  
samt	  ældre	  mennesker	  der	  har	  behov	  for	  assistance	  i	  en	  travl	  hverdag.	  
	  

	  
Sep.	  2011	  -‐	  juni	  2013 

	  
	  

	  
Senior	  Projektleder	  med	  nordisk	  kundeansvar	  for	  Citroën	  on-‐line	  kommunikation	  -‐	  OMI	  
OMI	  er	  en	  fuldt	  integreret	  bureau.	  OMI	  specialiserer	  sig	  i	  high-‐impact,	  high-‐respons	  kampagner	  som	  omfatter	  både	  
online	  og	  offline	  medier.	  	  
	  
Arbejdsområder:	  

• Estimering	  af	  ressourceforbrug	  på	  nye	  opgaver	  	  
• Udarbejdelse	  af	  tilbud/oplæg	  på	  kampagner	  
• Udarbejdelse	  af	  aftalegrundlag	  	  
• Udarbejdelse	  og	  opfølgning	  på	  projektplaner	  samt	  statusrapporter	  til	  kunden	  	  
• Fakturering	  	  
• Ressourcebookning	  	  
• Kvalitetssikring/kontrol	  af	  leverancer	  fra	  produktionen	  	  
• Kontakt	  til	  diverse	  freelancere	  så	  som	  journalister,	  bloggere	  og	  fotografer	  
• Resultatopfølgning/afrapportering	  vedr.	  gennemførte	  aktiviteter	  
• Kundepleje	  
• Ansvarlig	  for	  demoaktiviteter/events	  i	  samarbejde	  med	  vores	  kunder	  
• Koordination	  og	  afvikling	  af	  kundemøder	  samt	  daglig	  kundekontakt	  
• Udvikling	  af	  diverse	  kommunikationsplatforme	  
• Medieudvikling	  –	  planlægning	  og	  strategisk	  udvikling	  af	  medieplanlægning	  
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• Sparringspartner	  for	  kunden	  i	  forhold	  til	  intern	  og	  ekstern	  kommunikation	  
	  
Resultater:	  

• Jeg	  har	  som	  minimum	  opnået	  mine	  budgetter	  hver	  mdr.	  	  
• Alle	  kampagner	  har	  opnået	  positiv	  ROI	  i	  forhold	  til	  kampagnens	  mål	  
• Kunden	  er	  blevet	  udviklet	  løbende,	  således	  at	  der	  er	  kommet	  flere	  opgaver	  fra	  hele	  koncernen	  og	  ikke	  kun	  én	  

enkelt	  afdeling,	  som	  vi	  startede	  ud	  med	  i	  sin	  tid	  
	  

	  
2007	  –	  juni	  2011	  
	  

	  
Projektleder	  –	  Wunderman	  (WPP)	  
Wunderman	  København	  er	  Danmarks	  førende	  digitale	  direct-‐bureau.	  Samtidig	  fungerer	  de	  som	  nordisk	  hovedkontor	  i	  
Wunderman-‐netværket,	  der	  består	  af	  mere	  end	  150	  kontorer	  over	  hele	  verden.	  Jeg	  var	  ansat	  som	  Projektleder	  og	  har	  
haft	  internationalt	  kundeansvar	  for	  Microsoft,	  Novo	  Nordisk,	  Pfizer,	  Bristol-‐Myers	  Squibb	  og	  AstraZeneca.	  	  
	  
Arbejdsområder:	  

• Planlægning	  og	  implementering	  af	  salgsfremmende	  kampagner	  
• Ansvarlig	  for	  demoaktiviteter/events	  i	  samarbejde	  med	  vores	  kunder	  
• Projektledelse,	  korrekturlæsning/kvalitetssikring	  og	  daglig	  koordination	  for	  offline	  og	  online	  kampagner	  samt	  

deltagerne	  i	  de	  forskellige	  teams	  
• Brief	  af	  interne	  og	  eksterne	  samarbejdspartnere	  	  
• Udvikling,	  koordinering	  samt	  motivering	  af	  medarbejdere	  og	  events	  internt	  og	  eksternt	  
• Kundepleje	  
• Koordination	  og	  afvikling	  af	  kundemøder	  samt	  daglig	  kundekontakt	  
• Udarbejdelse	  af	  budgetter,	  kontrol	  af	  indkomne	  fakturaer	  samt	  løbende	  opfølgning	  

	  
Resultater:	  

• Jeg	  har	  som	  minimum	  opnået	  mine	  budgetter	  hver	  mdr.	  
• Efter	  jeg	  startede	  steg	  Wundermans	  medical	  portefølje	  til	  det	  dobbelte	  i	  omsætning,	  og	  bemandingen	  i	  

teamet	  gik	  fra	  én	  til	  til	  tre	  fuldtidsansatte.	  Samtidig	  strømlinede	  jeg	  arbejdsprocesser	  og	  sikrede	  gennem	  
involvering	  og	  samtale	  optimal	  indsats	  for	  alle	  projektdeltagere.	  

	  
	  
2005	  -‐	  2007	  
	  

	  
Projektleder	  –	  bDirect	  
bDirect	  var	  et	  reklamebureau	  med	  ti	  fastansatte.	  Jeg	  var	  ansat	  som	  projektleder	  og	  var	  ”krumtappen”	  i	  virksomheden	  –	  
alt	  gik	  igennem	  mig	  fra	  start	  til	  slut.	  Jeg	  arbejdede	  med	  både	  private	  og	  større	  offentlige	  kunder	  bl.a.	  Rigspolitiet.	  Mit	  
ansvar	  var	  at	  følge	  alle	  opgaver	  gennem	  vores	  in-‐house	  kreative	  afdeling	  &	  trykkeri	  og	  gennem	  samarbejde	  med	  
eksterne	  leverandører.	  
	  
Arbejdsområder:	  

• Projektledelse	  og	  daglig	  koordination	  samt	  rekruttering	  af	  studentermedhjælpere	  
• Kvalitetssikring/kontrol	  og	  korrekturlæsning	  af	  diverse	  tryksager	  
• Salg	  til	  eksisterende	  kunder	  og	  nye	  kunder	  
• Kundepleje	  

	  
Resultater:	  

• Jeg	  gennemførte	  en	  intern	  checkliste,	  hele	  vejen	  fra	  briefing	  til	  endelig	  tryksag	  eller	  anden	  leverance,	  så	  der	  
ikke	  opstod	  fejl.	  Efter	  udviklingen	  af	  ’checklisten’	  fulgte	  jeg	  løbende	  op	  på,	  at	  medarbejderne	  levede	  op	  til	  de	  
nye,	  opstillede	  krav	  	  

	  
	  
2004-‐2005	  

	  
Stewardesse	  –	  Scandinavian	  Airlines	  –	  SAS	  
Jeg	  søgte	  jobbet	  som	  stewardesse,	  da	  ny	  udfordring	  i	  servicebranchen,	  ville	  give	  mig	  en	  bredere	  viden	  inden	  for	  
servicefaget.	  For	  at	  blive	  stewardesse	  skulle	  jeg	  gennem	  en	  uddannelse	  inden	  for	  sikkerhed,	  førstehjælp	  og	  flykendskab	  
samt	  bestå	  diverse	  prøver.	  Ydermere	  bliver	  alle	  vurderet	  ’serviceegnet’	  af	  SAS,	  som	  har	  yderst	  høje	  servicekrav	  til	  deres	  
ansatte	  –	  ikke	  alle	  gik	  igennem	  nåleøjet.	  
	  
Arbejdsområder:	  

• Servicering	  af	  passagerer	  og	  opretholdelse	  af	  sikkerheden	  ombord	  
 

	  
2002-‐2004	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
Produktionskoordinator	  –	  Jørgen	  Havemann	  &	  Partners	  
JH&P´s	  var	  et	  produktionsmellemled	  for	  reklamebureauer	  samt	  forlag	  i	  Danmark	  og	  trykkerier	  i	  Europa.	  Jeg	  var	  
beskæftiget	  med	  større	  og	  mindre	  projekter	  fra	  start	  til	  slut,	  var	  med	  til	  at	  udvælge	  det	  bedste	  trykkeri	  til	  de	  forskellige	  
opgaver.	  Jeg	  havde	  kontakten	  mellem	  kunder	  og	  trykkerier	  samt	  selvstændigt	  stået	  for	  hele	  processen	  vedrørende	  
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trykstart	  -‐	  Jeg	  lærte	  alt	  om	  papirkvaliteter,	  farvejusteringer	  og	  trykkvalitet.	  Udsendelse	  og	  opfølgning	  af	  tilbud	  i	  indland	  
og	  udland	  på	  dansk,	  engelsk	  og	  tysk.	  	  
	  
Resultater:	  

• Opretholdt	  kundeporteføljen,	  fik	  nye	  kunder	  og	  opnåede	  mine	  salgsbudgetter	  	  
	  

	  
1989	  -‐	  2002	  

	  
Sælger/Assistent	  –	  BB	  Serigrafi	  &	  Offset	  
Jeg	  startede	  som	  14-‐årig	  i	  pakkeriet	  som	  deltidsmedarbejder,	  var	  receptionist/assistent,	  først	  på	  deltid	  senere	  fuldtid.	  
Herefter	  blev	  jeg	  tilbudt	  jobbet	  som	  salgskonsulent,	  hvor	  jeg	  samtidig	  blev	  assistent	  for	  fire	  sælgere	  og	  fik	  erfaring	  med	  
grafisk	  planlægning.	  Jeg	  blev	  lært	  op	  i	  de	  forskellige	  afdelinger	  og	  fik	  kendskab	  til	  DTP,	  trykkeriet	  både	  Serigrafi	  og	  
Offset,	  salgsafdelingen,	  bogholderiet	  og	  regnskabsafdelingen.	  	  
Samtidig	  var	  jeg	  med	  til	  at	  booste	  markedsføringen,	  kommunikationen	  &	  forretningsudviklingen.	  
	  

	  
2001	  –	  2005	  

	  
Tjener	  –	  Restaurant	  Ketchup	  
 

	  
2000	  –	  2001	  

	  
Restaurant	  Supervisor	  –	  The	  Grafton,	  Radisson	  Hotel	  London	  (ansvaret	  for	  50	  medarbejdere	  i	  en	  
restaurant	  med	  plads	  til	  500	  gæster)	  
	  

	  
1996	  	  

	  
Familie	  rejseleder	  –	  Star	  Tour	  Travel	  
 

 
	  
Uddannelse	  
	  
1996	  –	  1998	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
Det	  Danske	  Hotelakademi	  –	  Akademiøkonom	  –	  2	  årig	  

• Marketing	  
• IT	  &	  jura	  
• Regnskab	  
• Rådgivning	  og	  formidling	  
• Kvalitetsstyring	  og	  projektstyring	  
• Organisationsteori	  
• Køkken	  &	  back	  office	  teori	  og	  praktis	  
	  

	  
1998	  

	  
DRB,	  Reklameskole	  –	  Kreativ	  basis	  

	  
1996	  

	  
Spies	  Service	  School	  –	  Spanien	  

	  
1992	  -‐	  1995	  
	  

	  	  
Handelsstudent	  fra	  Niels	  Brock,	  Julius	  Thomsens	  Plads,	  1	  årig	  HG	  &	  2	  årig	  HH	  
	  

 
	  
Sprog	    

Engelsk	   Taler	  og	  skriver	  flydende	  engelsk	  

Tysk	   Kan	  kommunikere	  og	  skrive	  tysk	  på	  mellem	  niveau	  

Svensk	  &	  norsk	   Kan	  gøre	  mig	  forståelig	  på	  både	  svensk	  og	  norsk	  	  

 
 
	  
IT	  kundskaber	  
	  
Microsoft	  Office	  
	  

Superbruger	  
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Kurser 

2007	  &	  2008	  
2007	  
2005	  
2004	  
2003	  
2002	  

• Årligt	  LIF	  kursus	  (Reklame	  over	  for	  medicinalpersoner,	  Reklameregler)	  –	  to	  dage	  
• Direct	  Marketing	  efteruddannelse,	  Projektstyring	  og	  projektledelse	  –	  to	  dage	  
• Berlitz	  engelsk	  og	  tysk	  –	  test	  
• SoftAdvice,	  Projektlederuddannelse	  –	  6	  uger	  
• Berliz,	  tysk	  basis	  –	  3	  måneder	  samt	  privatundervisning,	  tysk,	  	  6	  måneder	  
• Grafisk	  Højskole,	  basiskursus	  i	  teknisk-‐grafisk-‐viden	  –	  3	  måneder	  

	  
Personlige	  interesser	  
	  
	  
	  

	  
Naturen,	  kunst,	  gourmet	  og	  rejser	  er	  mine	  store	  lidenskaber,	  da	  jeg	  interesserer	  mig	  meget	  for	  udelivet,	  gastronomi,	  
design	  og	  kultur.	  	  Vi	  rejser	  ved	  enhver	  lejlighed	  og	  gerne	  til	  fjerne,	  uberørte	  himmelstrøj.	  Under	  rejseplanlæggelsen	  
er	  det	  ikke	  blot	  hotel	  og	  fly,	  der	  bliver	  udvalgt	  nøje	  –	  det	  er	  også	  pre-‐booking	  på	  diverse	  interessante	  restauranter	  og	  
udflugter	  til	  eventuelle	  spændende	  vingårde.	  
	  
Jeg	  får	  et	  ’kick’	  af	  at	  holde	  mig	  i	  god	  form	  og	  det	  er	  ikke	  gået	  ned	  i	  kadence	  efter	  min	  datter	  blev	  født.	  Jeg	  dyrker	  
fitness,	  holdtræning	  og	  løbetræning	  helst	  tre-‐	  gerne	  fire	  gange	  om	  ugen.	  	  
	  

	  
Personlige	  kompetencer	  
	  
	  
	  

	  
• Effektiv	  	  
• Arbejdsom	  
• Struktureret	  
• Serviceminded	  
• Gennemslagskraft	  
• Eminent	  ordenssans	  
• Resultatskabende	  
• Sans	  for	  detaljer	  og	  kvalitet	  
• Excellent	  i	  optimering	  og	  effektivisering	  af	  arbejdsgange	  
• God	  til	  kundepleje	  og	  dermed	  vedligeholdelse	  af	  gode	  relationer	  
• God	  til	  at	  kommunikere	  skriftligt	  såvel	  som	  mundtligt	  på	  dansk	  og	  engelsk	  
• Kreativ	  –	  tænker	  i	  nye	  løsninger	  og	  tænker	  fremad	  
• Har	  humor,	  er	  empatisk	  og	  har	  sans	  for	  menneskers	  forskellighed	  –	  og	  dermed	  de	  forskellige	  

relationsmønstre	  
• Er	  altid	  blevet	  nøglepersonen,	  i	  de	  virksomheder	  jeg	  har	  arbejdet	  for,	  som	  har	  udviklet	  diverse	  events	  både	  

in-‐house	  (sommerfester,	  julefrokoster	  mv.),	  kundearrangementer	  (inkl.	  booking	  af	  foredragsholdere	  mv.)	  
og	  hvis	  kunderne	  selv	  skulle	  afholde	  events.	  
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