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Folk esk olelær er - u ddan n et 2001
Linjefag: dansk og idræt
Koncepter og workflow i sociale medier, DMJX
PRINCE2 Foundation, projektleder-kursus
De 7 Gode Vaner for ledere
Fotograferende Journalister
Læsning I og Læsning II

RELEVANT ERHVERVSERFARING OG OPGAVER
Selvst æn dig k om m u n ik at ion sk on su len t u dvalg
/ / Se m er e på t in eobel.com / /

ERFARING OG ANSVAR
Mundtlig formidling og undervisning.
Klasselærer, undervisning,
forældresamarbejde og relationsarbejde:

Læssøesgades Skole // August 2018 -> //
Strategi, sparring og hands-on hjælp med grafisk
opsætning, skoleport og visuel identitet samt
undervisning.

Planlægge timer,møder og projekter.
Samarbejde på tværs af faglige grupper,
kollegaer, ledelse og kommunale instanser.
Krisehåndtering og svære samtaler.

AL-Studio // juni 2018 -> //
Ad-hoc administration, kommunikation og PR i
forbindelse med åbning af nye lokaler:
TV2 Østjylland, P4 Østjylland og Lokal Avisen.

Kommunikation og samarbejde i store
virksomheder og organisationer, herunder
særligt intern kommunikation,
forandringskommunikation, strategisk
kommunikation:

Designer Sabine Petri // november 2018 //
PR i forbindelse med Black Friday:
TV2 Østjylland

Kommunikationsplaner,
interessentanalyse og fokusgrupper,
nyhedsbreve, pressemeddelelser, artikler,
tekst og taler.
Salg og marketing, kundemøder og messe.

SPROG OG IT
Taler og skriver engelsk flydende.
Daglig bruger af Officepakken.
Behersker Adobe pakken
Superbruger, behersker og arbejder
i/med Sharepoint (Backend)
Bruger af Wordpress (Backend)

Com m u n icat or
Grundfos // december 2017 - juni 2018 // vikariat
Intern kommunikation: artikler til intranet,
medarbejdermagasiner og support til internt
projekt.
Sales an d com m u n icat ion s coor din at or
ZITON // 2016 - 2017 //
Salg, marketing og kommunikation.
Support til CCO, LinkedIn ansvarlig, koordinator
for messe og kundearrangementer.
Kom m u n ik at ion sk on su len t
Kragelund Kommunikation // 2015 - 2016 // barselsvikariat
Kundeansvarlig, kommunikation, PR, research og
opsøgende salg.

TINE OBEL SCHMIDT
Lærer, underviser og diplom-journalist

STYRKER KOMPETENCER
Selvstændig, selvtænkende og
målrettet.
Kan koordinere og bevare overblikket.
Kommunikerer ærligt, klart, venligt og
bestemt.
Netværker til fingerspidserne.
Social og imødekommende.
Håndterer naturligt kommunikation og
samarbejde på alle planer.

HVEM ER JEG - KORT OG GODT
Jeg er født den 24. august 1973, gift med
Henrik Uhre Schmidt sammen har vi
Lasse fra maj 07, Bertram fra juli 08 og
Klara fra nytårsaften 2013.
Jeg bliver klar i hjernen og i godt humør
af at røre mig, så det prioriteres. Jeg er
ekstremt stolt af, at jeg stædigt og
velbeholdent har vendt genoptræning
efter hofteoperation til almindelig
styrketræning og nået mit mål: At kunne
løbe igen.
Jeg har både høje hæle, praktiske flade,
store støvler og sikkerhedssko stående i
skabet. Jeg bruger dem alle - med største
naturlighed og med glæde, for jeg holder
af at tale med forskellige mennesker,
lytte og lære.
Jeg er virkelig god i mødet med
mennesker. Jeg har organisatorisk tæft
og almen menneskelig forståelse,
intuition og et empatisk hjerte.
Jeg tror på, at det der er vigtigst for mig,
også er det væsentligste for mine
medmennesker; at behandle hinanden
ordentlig, med respekt og
imødekommenhed.

Kom m u n ik at ion sk on su len t
Dansk Supermarked // 2012 - 2014 //
Kommunikation, support og undervisning i
forbindelse med interne IT-projekter, ekstern
kommunikation og PR.
Com m u n icat ion Par t n er
VESTAS // 2010- 2012 //
Intern kommunikation,
forandringskommunikation og kommunikations
support til fabrikker og afdelinger.
Folk esk olelær er
Langå Skole // 2002?2009 //
Klasselærer og undervist i: dansk, samfundsfag,
historie, engelsk, idræt, svømning,
kristendomskundskab og specialundervisningen
Folk esk olelær er
Korsør Byskole // 2001?2002 //
Klasselærer og undervist i: dansk, samfundsfag,
historie, engelsk, idræt, svømning og
kristendomskundskab

FRIVILLIGT ARBEJDE
For m an d f or sk olebest yr elsen Rundhøjskolen // 2018 -> //
Kon su len t f or Højm ar k Bør n ever den
Højmark // juni 2016 -> //
Konsulent og sparring vedrørende marketing
og PR.
Kom m u n ik at ion s-k oor din at or
WAWCAS // 2014 - 2016 //
Ansvarlig for nyhedsbrev. Kontaktperson for
frivillige, medarbejdere og bestyrelse i
forbindelse med kommunikation og PR.
M edlem af Bør n e- og Un ge-r ådet
Aarhus Kommune // 2004 - 2006 //
Introduceret til arbejde i det politiske system.
Erfaring med høringssvar til Byrådet.
Erfaring med borgerinddragelse.

