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CV - Henrik Anderson Isen
Kompetencer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Webredaktør: opdatering af hjemmesider, webshop eller digitale medier.
Redigering og planlægning af hjemmesider, aviser eller blade.
Skrive og redigere tekster, så de fungerer optimalt på nettet.
Skrive, redigere, designe og udsende nyhedsbreve.
Kan håndtere, redigere og prioritere store mængder stof – også under pres.
Skrive og researche journalistiske artikler. Skriver lette tekster om tunge emner.
Slækker ikke på kvaliteten, selvom deadline truer.
Taler flydende engelsk og godt tysk.
Skrive og udsende nyhedsbreve.

•
•
•
•
•
•
•

Opdatering af websider med forskellige CMS-systemer.
Opsætning og kodning af hjemmesider i HTML og CSS.
Installering af hjemmesider i blogsystemet Wordpress og tilpasning af design.
Opdatering af digitale nyheder med systemet Infoboard.
Opsætning og vedligeholdelse af Dandomain webshop
Teknisk flair, hurtig til at lære nye systemer at kende.
Billedbehandling med Adobe Photoshop og andre programmer.

Web og IT:

Arbejdserfaring:
2008 – 2010:
•

Digitale nyheder for transport-koncernen DSV som fast freelance-redaktør.
Research, skrivning og opsætning af interne nyheder, ca. to gange ugentligt på digitale opslagstaver i systemet Infoboard. Tilpasning af design

•

Iværksætter med et nyt net-koncept udviklet af mig:
Tid Til Alt: Tidsbestilling på nettet samlet et sted, www.tidtilalt.dk. Gratis for brugerne, firmaer kan få online booking med vores kalendersystem – også uden egen
hjemmeside. Ved siden af andre freelance-opgaver.

2008 - ?

2006 - ?
•
•
•
•

Freelancer. Journalist med speciale i indhold til nettet. Hjemmesidebygger.
Skriver, designer og koder hjemmesider til erhvervskunder og grundejerforeninger.
Webredaktør og opdatering af indhold.
Skriver artikler til nettet.
Tekst til hjemmesider.
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2005 - 2005:
•
2004 - 2005:
•

•
2001 - 2003:
•

1999 - 2001
•
•
•
1997 - 1999:
•
•
1995 - 97:

Tekniq Installatørernes Organisation, journalist i informationsafdelingen.
Skrevet artikler og fotograferet til to fagblade og hjemmesiden. Opdatering af hjemmeside i CMS-systemet Synkron.
Danske Bank, tekstforfatter, projektansat.
Omskrivning af Realkredit Danmarks websider for privatkunder. Et projekt, hvor alle sider blev forbedret, opdateret og passet ind i en ny skabelon. Ansvarlig planlægning og udførelse.
Med til at lancere FlexGaranti på nettet, ny låntype med renteloft.
Danske Bank, webredaktør, mest boligstof og finansiering (efter fusion).
Især arbejdet meget med projekt, der samler hele koncernens ekspertise på boligområdet på alle hjemmesider. Skrev mange af de nye tekster, blandt guider om
køb og salg af bolig.
Kapital Holding/RealDanmark, journalist i informationsafdeling (efter fusion).
Alle slags informationsopgaver, blandt andet hovedansvar for interne nyheder på
intranet.
Med til at starte nyhedsbrevet RD BoligNyt, som Realkredit Danmark sendte helt
frem til januar 2008.
Med i planlægning og styring af mange store informationsopgaver som for eksempel offentliggørelsen af fusionen med Danske Bank.
Realkredit Danmark, journalist i informationsafdelingen.
Hovedansvar i starten at få styr på medarbejderbladet. Som skrivende redaktør fik
jeg forbedret bladet væsentligt.
Mange forskellige informationsopgaver, blandt andet nyhedsbreve, interne nyheder og ansvar for opdatering af websider.

•

MTV Produktion, tekstforfatter og dommer.
Med til at skrive og optage TV3’s quizprogram Pyramiden i flere omgange. Jeg har
sammenlagt været med til at lave 225 udsendelser

•

Århus Stiftstidende, redaktionssekretær.
Forskellige vikariater i sammenlagt halvandet år: Erhverv, Indland, Opland og Århus-redaktionen.

1993 - 95:

1992 - 93:
•

Amts Avisen i Randers, redaktionssekretær.
Sammenlagt syv måneders vikariat i redaktionssekretariatet.

•

JydskeVestkysten. Journalist og redaktionssekretær
Sommervikar på sporten under OL i Barcelona og EM i fodbold.

•

Radio Sønderborg, studievært og reporter. Ulønnet, før journalisthøjskolen.
Eget magasinprogram to timer hver fredag.

•

Restaurant Sønderjylland, tjener og værtshusservering.
Mange daglange enevagter med ansvar for dagens regnskab og bestilling af varer.

1992 - 92:
1988 - 88:
1986 - 86
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Uddannelse:
1988 - 92:
•
•
•
Januar 2008:

Journalisthøjskolen.
Skrivefærdigheder pudset af til et solidt håndværk. TV på sidste semester.
Praktik på Dagbladet Vestkysten i Vejen i et år. Sidste halve år i Esbjerg, hovedsæde for den nye avis JydskeVestkysten.
Skrevet speciale om en lille by i det gamle Østtyskland.
Kursus i billedbehandling med Adobe Photoshop, det mest professionelle fotoprogram. Blandt andet billedforbedring, fritlægning, billedmanipulation og effekter.

Personligt:
•
•

Født 1967, gift med Pia. Vi har Frederik og Amalie sammen.
Taler flydende engelsk og til dels tysk, fordi jeg som barn gik i engelsksproget skole en periode og er vokset op i Sønderborg nær den tyske grænse. Som yngre har
jeg blandt andet rejst i USA, Indien og Thailand.
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