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Mette Byriel
Kvalitetsbevidst kvinde der gør en forskel for kunderne.

Jeg brænder for administration, kundeservice og forsikring, som stort set har været omdrejnings-
punktet i hele mit arbejdsliv. Med mere end 25 års erfaring fra blandt andet IHI/Bupa Global og SOS
International tilbyder jeg en stor faglighed og håndtering kombineret med et højt serviceniveau
overfor kunder, kollegaer og samarbejdspartnere.

metteebyriel@gmail.com

27508248

Jellerød Have 65, Kokkedal,
Danmark

linkedin.com/in/mette-byriel-
6a393243

facebook.com/Mette Byriel

KOMPETENCER

Stor faglighed og
anderkendende tilgang
til kunderne og sørger
for at kvaliteten er i
højsæde

God til at opnå mine
KPIèr og vant til at
arbejde i forskellige CRM
systemer

God til at forventnings
afstemme kundens
behov, kvalitets sikre og
følger op på mine sager

Veludviklede evner
indenfor IT og prosesser
- er omstillingsparat og
tilpasser mig hurtigt
skiftende arbejdsgange
og -vilkår

Proaktiv og brænder for
at gøre en forskel for
andre

SPROG
Dansk
Modersmål

Svensk/Norsk
Gode færdigheder

Engelsk
Professionelle færdigheder

ERHVERVSERFARING

Kundeservicemedarbejder
Styrelsen for patientsikkerhed, København
12/2020, 
Covid-19 smitteopsporing.

Telefonisk kontakt med borgere, som er smittet med COVID-19. Det er vores opgave, at
indkapsle og opspore nære kontakter. Ligeledes kontakter vi også borgere og informerer dem
om, at de er blevet smittet ud fra de oplysninger vi har modtaget. Udover den telefoniske
kontakt med borgeren, foretager vi en registrering af borgerens oplysninger i en database.

Client Advisor
Ensure International Brokers, Lyngby
12/2019 - 04/2020, 
Mæglervirksomhed med en bred kontakt flade og servicering af store virksomheder.

Daglig opfølgning for at kvalitets sikre kundernes behov og ønsker.

Adm. Koordinator / Senior Consultant
Dansk Tandforsikring, Charlottenlund
09/2017 - 12/2019, 
Håndterning af kundernes tandforsikring

Struktur på Trustpilot platformen.Kundeservice support i call center, afregning af refusioner,
sparring med tandlæge konsulenter og korrekt journalføring i hht lovgivningen.

Kontakt: Reference efter aftale

Netværkskoordinator
Bupa Global - Health & Benefits, København
04/2016 - 05/2017, 
Struktur på regnings flow til Brighton ( hovedkontoret)

Håndtering af regninger i samråd global assistance netværk, Daglig support til
samarbejdspartnere og sagsbehandlere. Daglig kontakt med assistance firmaer fra hele verden
med kommunikation og udredning for hovedkontoret i Brighton, England.

Kontakt: Reference efter aftale

Policy Operation Coordinator
AIG, Frederiksberg
11/2014 - 02/2016, 

2015 og 2016 fornyelse fuldført til tiden - Håndtering af fornyelser i henhold til ramme aftaler
indenfor flåde policer og indenfor property og casulty. Sparring med mæglere og underwrit-
ere, oversættelse af breve, personaleadministrative opgaver og dagligt kontakt med forsik-
ringstagerne.

Kontakt: Reference efter aftale

Gør en forskel for borgere der er smittet og hjælper med at opspore nære kontakter og indkapsle smittekæden.

Håndtering af mæglernes portefølje indenfor de forskellige ramme- aftaler som var indgået med virksomhederne
- Valgte at stoppe på grund af, at der ikke var et match og at jeg ikke kunne se mig selv blive i stillingen.

Opnåede resultater: Mere strømlinet forretningsgang med indhentning af journal materiale fra tandlæger.

Opnåede resultater: Alle regninger røg til Brighton/England efter ny struktur - min opgave var at
forhåndgodkende alle regninger på alle sprog og videre sende dem til netværks teamet for videre behandling -
stillingen blev nedlagt i Danmark og alt røg til UK.

Opnåede resultater: Mere strømlinet forretningsgang af policer fra mæglerne så der blev sparet tid og dermed
kvalitetssikring.
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SPROG
Tysk
Gode færdigheder

Græsk/Tyrkisk
Gode færdigheder

INTERESSER

At rejse er at leve, og
det gør vi ofte - dyrker
yoga og pilates - elsker
den skønne natur i
Nordsjælland og går
ofte lange ture - social
samvær med venner og
familie.

Frivilligt arbejde - RØDE
KORS - RED BARNET og
SOS Børnebyerne.

Igennem SOS
Børnebyerne har vi
sponsoreret Lauraine fra
Burundi i mange år, og vi
modtager breve og
billeder så vi kan følge
med - dejligt at gøre en
forskel.

ERHVERVSERFARING

Collection Agent
Entercard, København
07/2014 - 10/2014, 
Oprette lån til kunderne

Fik indkasseret mange lån og lavet gode aftaler - ansvarlig for håndtering af Mastercard,
oprettelse af lån, rykkerprocedure overfor kunderne og kontakt med inkasso/RKI.

Serviceofficer / Controller
SOS International A/S, Frederiksberg
07/2007 - 07/2014, 
Cost control af læge/hospitals regninger i henhold til diagnose, overpris og overbehandling

Pris fastsatte ydelser overfor samarbejdspartnere i forbindelse med overpriser og overbe-
handling, Refusion af kundernes udlæg overfor samarbejdspartnere såsom læger/ hospitaler /
flyselskaber etc., kontakt til værksteder i udlandet.

Kontakt: Reference efter aftale

Customer Consultant
IHI/Bupa Global, København
10/1995 - 07/2007, 
Sagsbehandling af forsikringstagers udlæg og administrere deres policer

Underviste i medicinsk forhåndsgodkendelse, Sparring og tæt dialog med lægekonsulenter,
Underviste i IT, vilkår, Anatomi og eksklusion/tillæg i henhold til nye policer, agent pleje i Asien,
Udenrigsministeriets portefølje og håndtering af store international grupper i Japan.

Kontakt: Reference efter aftale

Au pair i USA/ Magasin du Nord / guideskole på Mallorca/
Tjæreborg/Spies Rejser
10 år i udlandet
10/1982 - 04/1995, 
2 år hos en amerikansk familie i New York og Westport, Connecticut - Elev i Magasin, og 1/2 år indkøber og
sektionsleder - guideskole i 2 måneder på Mallorca - Arbejdede som guide, service ansvarlig og lufthavns ansvarlig

Disse år har gjort mig til den jeg er i dag - lærte at afkode og læse andre, konflikt håndtering,
team building, handle kraftig, empatisk og ikke mindst at være lyttende og en stor
situationsfornemmelse og selvbevisthed.

UDDANNELSE

Uddannelse
Silkeborg Handelsskole
08/1981 - 06/1982, 

Handel og kontor

Silkeborg Seminarium(SSØ)
Folkeskole
06/1971 - 08/1981, 

10 klasse

CERTIFIKATER
Kommunikation i praksis (04/2016 - 06/2016)
Personlig ledelse, konflikt håndtering, Stress håndtering, receptionist/frontmedarbejder, sociale medier, telefon
teknik og kropsprog

Firmaet måtte afskedige 3 medarbejdere grundet besparelser.

Opnåede resultater: I samråd med psykolog teamet fik vi fundet en god forretningsgang så der var hurtig og
professionel hjælp for forsikringstagerne.

Opnåede resultater: Varetog store internationale grupper i Hong Kong og Japan - primo motor og sparring med
den overordnede agent for gruppen "American School in Japan.

Opnåede resultater: Varetog hele booking og rooming systemet i Alanya/Tyrkiet, Serviceansvarlig på Madeira i 3
år og hotel ansvarlig på Kreta i 3 år.

Almene fag + IT som valgfag

Almene fag
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CERTIFIKATER
EDB kurser og interne kurser (06/2008 - 08/2017)
Microsoft office pakken - Excel grundlæggende, Powerpoint grundlæggende, word udvidet - superbruger i AS400
- "den vanskelige samtale" medicinsk forhåndgodkendelse, telefonteknik, krise håndtering, anatomi kursus,
forsikrings vilkår og stress håndtering.

Salgspsykologi og grundlæggende salg (11/2020 - 12/2020)
Identificer kundetyper og håndter kundens ønsker - forståelse af grundlæggende salgspsykologi, kompetencer til
at agere i forhold til forskellig kundeadfærd, opnå bedre salgsresultat.


