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Kort om mig selv:
Som journalist har jeg naturligvis lavet lidt af hvert både her og der. Kort og godt holder jeg af at
skrive stort set om hvad som helst – bare der er en god historie bag, og jeg får lov til at fortælle den
nogenlunde journalistisk. Jeg synes også, det er interessant at redigere andres tekster og give
respons, så skribenten kan blive endnu bedre til at skrive.
Jeg laver gerne en grundig research om et emne og er ikke bange for tal, grafer og statistik og
bruger også selv regneark for at komme frem til mine egne tal. Video er et nyere medie for mig,
som jeg holder meget af at arbejde med, fordi det får journalistik, kreativitet og teknik til at gå op i
en højere enhed. Jeg kan endvidere rigtig godt lide at arbejde sammen med mennesker, der
brænder for det, de gør, og har en god humor, og som vægter ærlighed, ansvar og ligeværd og ikke
mindst respekterer mennesker omkring dem.
Af mine kompetencer vil jeg fremhæve:
 Stærk journalistisk profil. Som uddannet journalist har jeg stor erfaring med at få ideer og
finde den gode historie bag ethvert projekt og formidle den journalistisk klart og neutralt
med sans for målgrupper. Mit speciale er formidling af kompliceret/teknisk stof som
byggeri, miljø, energi og klimatilpasning.
 Perfekt til dansk og gode engelskkundskaber. Jeg gør meget ud af at formidle skarpt, enkelt
og korrekt – både faktuelt, sprogligt og grammatisk.
 Grundighed og vedholdenhed. Jeg arbejder, til tingene er færdige og 100 procent i orden!
 Humor og godt humør. Jeg stortrives, når mennesker omkring mig har humor og god energi.
Hvis du vil se noget af mit arbejde i form af artikler, videoer og podcasts gå da ind på min
hjemmeside. Her kan du også se min egen cv-video (http://kathrineschmeichel.dk/cv-video).
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Erhvervserfaring
2015 -

Journalist & kommunikationsmedarbejder
Konstruktørforeningen


Skriver bl.a. artikler til fagbladet Konstruktøren og netnyheder til
hjemmesiden KF.dk, laver pressearbejde, skriver debatindlæg og har
været med til at implementere en ny hjemmeside.

Kommentar:
Stofområderne for mine artikler er alle aspekter omkring byggeri – fra arkitektur
og projektering til uddannelse og byggeledelse.

2010 -

Freelancejournalist/kommunikationsmedarbejder
Forskellige kunder







Korrekturlæsning for World Animal Protection
Pressearbejde og artikler for bl.a. rådgivningsvirksomhederne NIRAS,
COWI og Grontmij(nu SWECO), brancheforeningen DANVA,
forsyningsselskabet Aarhus Vand, Konstruktørforeningen, Dansk
Affaldsforening, Udenrigsministeriet, av-firmaet Best-Seat,
producentforeningen elretur og magasinerne Hus Forbi, Energi &
Økonomi, Teknik & Miljø, danskVAND, Bedre Hjem, Bolius, Greenpeace
og Frie Skoler.
Videoer og en profilbrochure for NIRAS.
Omstrukturering/omskrivning af hjemmeside for BYG på Roskilde
Tekniske Skole.
Tekster til ny, engelsksproget hjemmeside ELCA.

Kommentar:
Stofområderne for mine artikler er primært klima, miljø og vand og handler ofte
om at gøre svært stof mere tilgængeligt for den forudsætningsløse læser.

2013-2013

Kommunikationsmedarbejder
Vikariat på tre måneder i rådgivningsvirksomheden NIRAS





2006-2010

Faglige artikler til bl.a. Teknik & Miljø, danskVAND, Fjernvarme
Nyhedsbreve
Nyheder til niras.dk
Annoncetekster

Journalist & kommunikationsmedarbejder
Rådgivningsvirksomheden COWI (+ sideløbende freelanceopgaver)





Artikler til COWIs interne & eksterne medier: Kundemagasinet Feature,
medarbejderbladet Os Selv, årsrapport og profilbrochurer. Redigerede
og læste korrektur.
Nyheder til hjemmeside og intranetportal og udarbejdede særlige
temaer om fx byudvikling og vand.
Pressemeddelelser og presse-pr og varetagelse af en pressedatabase.
Med til at udarbejde og implementere en klimastrategi for koncernens
6.000 medarbejdere og havde i den forbindelse også ansvar for at lave
et tema om klima.
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Underviste som freelancer i presse-pr og foretog presse-pr på Rytmisk
Musikkonservatorium samt skrev pressemeddelelser for Haase & Søns
Forlag.

Kommentar:
Medarbejderbladet Os selv vandt i 2008 den europæiske kommunikationspris
European Exellence Awards i kategorien 'Employee Publication' (udvalgt af
1.100 kommunikationsprodukter). COWIs kundemagasin Feature blev af The
Federation of European Business Communicators i 2009 kåret til bedste
'Multilanguage Publication'.

2004-2005

Informationsmedarbejder
Dansk Retursystem A/S









2001-2004 &
2005-2007

Pressemeddelelser
Artikler
Debatindlæg
Nyheder til hjemmesiden
Overvågede medier
Oprettede/opdaterede en presse- & organisationsdatabase
Servicerede henvendelser (fra brugere & pressen)
Assisterede omkring profilbrochure, årsberetning og
kommunikationsstrategi

Freelancejournalist/kommunikationsmedarbejder
Forskellige kunder


Artikler til aviser, fagblade, magasiner – bl.a. Politiken, Børsen, Euroman,
Socialpædagogen, Børn & Unge, Frie Grundskoler, Efterskolen, Sceneliv,
koda.dk og Jazz Special.



Presse-pr – bl.a. for tøjfirmaet Style Butler, projektet 'Gi' en historie', Danish
World Award, Meridiano Teatret, Noiz Music/EMI, Rytmisk
Musikkonservatorium (forår/sommer 2002-2008), Skandinavisk Oplevelses
Kongres, festivalen World.dk, pladeselskabet ILK, Spil Dansk Dagen/KODA,
Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium og min
egen bog ’Det Nytter’
Arbejdsopgaver: Udarbejdelse af målrettede presselister på Excel,
pressemeddelelser, opfølgning i pressen.



Jubilæumsskrift for Rytmisk Musikkonservatorium i 2006.



Undervisning: Underviste diplomafgangseleverne og bacheloreleverne i
presse-pr på Rytmisk Musikkonservatorium (hvert forår fra 2003 til 2008).
Arbejdsopgaver: Selvstændig strukturering og planlægning af undervisning,
udarbejdelse af undervisningsmateriale & coaching.



Bog: ’Det Nytter – Om vilde unge og det sociale arbejde i Den Gule Flyver’,
Gyldendal (okt. 2002).
Arbejdsopgaver: Udover at lave research, skrive bogen og samarbejde tæt
med fotografen skrev jeg også ansøgninger og skaffede dermed en kvart
million kroner til projektet

Kommentar:
Forskellige stofområder, men primært kultur.

1999-2000

Journalistpraktikant
Politiken
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1989-1997

Artikler for kulturredaktionen (og Jazz Live), erhvervsredaktionen,
indlandsredaktionen, internetavisen.
Redigerede papiravisen.

Informationsmedarbejder
Forskellige musikorganisationer – bl.a. Dansk Jazz Forbund og Dansk
Musik Informations Center






Arrangerede møder, musikstævner & turneer
Opdaterede databaser
Servicerede brugere
Foretog pr-arbejde
Producerede brochurer & lavede regnskab

Uddannelse/kurser
2014

Webfilminstruktør-uddannelsen på Kort & Dokumentar Filmskolen (omfatter
bl.a. Adobe Premiere Pro CC, lyssætning, praktisk lydoptagelse, klippegrammatik
og videoproduktion).

2012

'Video, foto og lyd på nettet', diplomkursus på Danmarks Medie- og
Journalisthøjskole, 10 ECST-point.

2010

Fuldtidskursus (4 uger) i intensivt engelsk på højt niveau på Kaplan International
Centers, San Francisco

2009

Kursus i InDesign

2006

Kursus i Photoshop og elektroniske nyhedsbreve

2003

Kursus i Dreamweaver (strategi, opbygning, storyboard og programmering)

2001

Kursus i web-journalistik

1997-2001

Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole

1993-1997






HF tysk på A, B og C-niveau
Tysk fonetik/lingvistik på Åbent Universitet
HF engelsk på B-niveau
HH i regnskab & virksomhedsøkonomi på B-niveau

1987-1988

Russisk på Københavns Universitet

1978-1980

Studentereksamen på Herlev Statsskole (samfunds-matematisk linje)

It-kendskab











Adobe Premiere Pro CC
Adobe Premiere Elements 10, videoredigeringsprogram (+ upload til
Youtube)
Soundslides, foto- & lydprogram
Hindenburg, lydredigeringsprogram (upload af podcast via Soundcloud)
Pixlr, billedbehandlingsprogram og lidt Photoshop
PC-tekstbehandling (Word) & internet
Excel og Access
InDesign (basalt kendskab)
CMS-systemer: Bl.a. SharePoint & WordPress
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Sprog





Dansk: Perfekt i tale og skrift.
Engelsk: Flydende i tale og skrift
Tysk: Hæderlig i tale og skrift
Svensk og norsk: Læses – og forstås…!

De mere private sider
Jeg er udadvendt, har en stor indlevelsesevne og sætter en ære i at være en god
kollega – og et godt menneske – der prioriterer dialog, ærlighed, ansvar, socialt
samvær og humor højt.
Jeg holder meget af musik (spiller selv klaver og synger), teater, film, (fag)bøger,
løb, dans og yoga. Desuden begiver jeg mig af med frivilligt arbejde – bl.a. er jeg
med i min andelsboligforeningsbestyrelse og er involveret i en international
organisation, der arbejder for fred gennem uddannelse, kultur og dialog, hvor
jeg bl.a. leder en gruppe, der støtter hinanden i personlig, humanistisk og
åndelig udvikling.
Desuden rejser jeg gerne – især til Indien og Frankrig, da jeg har venner det
første sted og familie på et vinslot det andet sted.

Diverse





Kortere og længere rejer til bl.a. Brasilien, England, Frankrig,
Grækenland, Indien, Portugal, Thailand, Tjekkiet, Tyskland, Tyrkiet og
USA.
To højskoleophold på i alt knap et år med fokus på musik.
Som ung med i forskellige rockbands.
Har danset modern dance og afrikansk dans.

Referencer



Kirsten Andersen, kommunikationsansvarlig i Konstruktørforeningen,
22 28 02 55, kido@kf.dk
John Jørgensen, journalist og tidligere kommunikationschef i
rådgivningsvirksomheden COWI, 22 79 71 15,
jrgensen.john3@gmail.com
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