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CV – Renate A. P. Blomhøj 
 

     
Alsidig og effektiv HR-konsulent med drive og kæmpe servicegen, som sørger for at skabe værdi og 
levere høj kvalitet, så der skabes de bedste betingelser for organisationens og medarbejdernes 
trivsel. 
 
Jeg motiveres af en  hverdag blandet af drift, administration og udviklingsprojekter. 
 

                          Generelt for samtlige mine ansættelser har jeg sikret en høj grad af eksekvering og fokus, samt at  
                          der i hverdagen er en høj grad af struktur, og at materiale er velforberedt og giver et fundament og  

effektivitet både på det strategiske såvel som praktiske plan. Jeg trives med ansvar og har interesse  
og blik for at omsætte virksomhedens behov til konkrete løsninger og indsatser. 

 

 
ERHVERVSERFARING 

 
 

09/2020 –  11/2020  Cov id-19 t e s tmedarbe jder , Region Hovedstadens Koncerncentre, Fæll edparken  
 
• Ansvarlig for svælgpodning af borgere 

Resultat: Jeg har med min empati og åbne dialog gjort det til en god oplevelse for borgerne. 
 
03/2020 – 08/2020  Vikar ia t ,  Konsu len t ,  Danmarks Organisation for selvstændige frisører og kosmetikere, 
Frederiksberg 
 
• Juridisk rådgivning af medlemmer  
• Ind- og udmeldelser af medlemmer  
• Understøtter formanden i at nå hans faglige mål samt aktiv sparringspartner og rådgiver, bl.a. omkring  

drift og udvikling af dofk København  
• Faglige indlæg til app til mobiltelefon til vores medlemmer  
• Forberedelse af, deltagelse i og opfølgning på bestyrelsesmøder for hhv. dofk København og Filantropisk Laug  
• Udarbejdelse af artikler, annoncer mv. samt koordinering og redigering af materiale til det månedlige fagblad  

Dofk samt nyhedsbrev  
• Udarbejdelse af processer  
• Kvalitetsudvikling af materialer m.v. 
• Strukturering, planlægning og koordinering af driften på kontoret  
• Ledelsesansvar for en praktikant 

Resultat: I forbindelse med coronakrisen var der ekstra travlhed på jobbet i form af mange henvendelser og  
spørgsmål, hvor jeg ydede en ekstra indsats med at hjælpe formanden med at besvare spørgsmål og hjælpe 
frustrerede frisører og kosmetikere med empati og menneskelig indsigt. 

 
08/2019 – 11/2019  Vikar ia t ,  Sekre tær ,  Dansk Erhverv, København K 
 
• Servicering af 7 brancheforeninger, primært inden for engrosområdet, vedligeholdelse af medlemsdata 
• Mødebooking, arrangere events og medlemsmøder 
• Dokumenthåndtering, elektronisk arkivering 

Resultat: Der har manglet en sekretær i et halvt år, så jeg har skabt overblik over opgaverne, og hvordan de skal 
prioriteres, og er nået til bunds med opgaverne.  
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04/2019 – 08/2019  Ophold  hos  min søs t e r  i  New York 
 
12/2018 – 03/2019  Uddanne l s e  som serv i c eambassadør ,  Københavns  Erhvervsakademi  
 
09/2018 – 12/2018  Jeg  har  r e j s t  i  USA og Tyskland 
 
11/2017 – 08/2018  Adminis t ra t iv  koord inator ,  UCPlus Sprogcenter København, København K 
 

Resultat: Jeg fik idé til og fik udarbejdet et bevis til de studerende med en oversigt over fagligt indhold på 
danskkurserne, som de kunne bruge i deres respektive hjemlande.  

 
05/2016 – 05/2017  HR-konsu len t ,  Pro j ektansæt t e l s e ,  Dansk Røde Kors, Landskontoret, København Ø 
 
• Ansvarlig for udarbejdelse af nationale ansættelseskontrakter 
• Modtagelse og introduktion af nye medarbejdere 
• Opdatering/vedligeholdelse af medarbejderdatabase 
• Kontakt til jobcentre og kommuner angående refusion 
• Opslag af stillinger og opfølgning via EasyCruit 
• Ansvarlig for koordinering og planlægning af månedligt og halvårligt introforløb for nye medarbejdere, herunder 

aftaler med interne oplægsholdere og besøgssteder 
Resultat: Optimering af arbejdsprocesser i forbindelse med udarbejdelse af kontrakter, herunder ny tjekliste,  
samt afskaffelse af fysisk velkomstmappe til nyansatte med relevante bilag til overgang til elektroniske bilag. 

 
09/2015 – 10/2015  HR-ass i s t en t , Vikariat,  Kurhotel Skodsborg, Skodsborg  
 
• Administration af ansættelser, stillingsopslag og oplæringsprocesser 
• Jeg har skrevet artikel til Kurposten, intern nyhedsavis, vedrørende international rekruttering 
• Opbygning af samarbejdsrelationer, herunder deltagelse i netværksarrangementer hos Novo Nordisk 
• Arrangere uddannelsestur til Hamborg for 120 mennesker, herunder besøg på 4 5* hoteller 
• Samtaler med ansatte i forbindelse med medarbejdertilfredshedsundersøgelse 
• Sparring med leder om håndtering af individuelle personalesager 
• Udarbejdelse af evalueringsskema til brug for samtale efter 3 måneders ansættelse 
• Opdatering af Lessor 

Resultat: Som HR-assistent fik jeg via samtaler med medarbejderne optimeret oplæringsprocesserne i  
receptionen. 

 
09/2014 – 05/2015  Sekt ionssekre tær/HR-medarbe jder ,  DTU, Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby 
 
• Modtagelse af og introduktion for nye ansatte 
• Administration af ansættelser, forlængelser 
• Kontaktperson mellem internationalt kontor og koncern HR 
• Tage referater fra sektionsmøder og arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalgsmøder 
• Administrative opgaver for sektionsledere i sektionen BYG, Institut for Byggeri og Anlæg 
• Mødeplanlægning og opfølgning 
• Ansvarlig for vedligeholdelse af databaser  

Resultat: Via mine tyskkundskaber fik jeg sørget for, at Associate Professor Sebastian Thöns fik en god start på  
DTU.  

 
05/2013 – 01/2014  Vikar ia t ,  PA for  e j e r  og  adm. d i r ektør  Thomas Bjørn ,  Immenso Consult   A/S, Kbh 
 

Resultat: Jeg tog initiativ til medlemskab af det professionelle erhvervs- og businessnetværk Evenweeks og fik  
derigennem etableret netværk og erhvervet nye kunder. 
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06/2010 – 12/2012  Adminis t ra t iv  koord inator , CLAVIS sprog & kompetence, Greve   
 

Resultat: På eget initiativ udarbejdede jeg en guide med praktiske råd og tips samt om takt og tone og kulturelle  
forskelle i Kina og facts om Beijing i forbindelse med studietur til Beijing. Denne guide bliver i dag brugt af 
rejsebureauet Alfa Travel. 

 
02/2000 – 12/2009  PA/HR-medarbe jder ,  Sadolin & Albæk A/S,  København ,  opkøbt af 
                                Colliers International 2018 
 
• Udarbejdelse af stillingsopslag, udvælgelse, interviews 
• Onboarding af nye medarbejdere 
• Oplæring af nye medarbejdere 
• Ansvarlig for besvarelse af kundehenvendelser, nationale og internationale, pr. telefon og e-mail 
• Udarbejdelse af salgsmateriale, herunder salgsprospekter og markedsrapport 
• Planlægning af MIPIM, som er Europas største ejendomsmesse, der finder sted i Cannes hvert år samt  

planlægning af årligt handlingsplanmøde 
• Vedligeholdelse af kundedatabase 

Resultat: Jeg fik idé til udarbejdelse af skema til MUS-samtale, så der kan lægges en strategi for samtalen og  
følges op. 

 
Tidligere ansættelser  
• 1999 - 2000 Salgs- og marketingkoordinator, Foreningen Autolink, København |  
• 1999  Direktionssekretær, Forenede Factors A/S (en del af Danske Bank koncernen, Glostrup) |  
• 1998 Salgs- og marketingkoordinator Motorola, Glostrup|  
• 1990 - 1996 Chefsekretær/PA, Jyda/Sekvensa as, Århus|  
 
Udenlandsk erfaring:  
• 1997 Concierge, Radisson SAS hotel, Hamborg  
• 1989 Administrativ medarbejder, Siemens, München  
• 1989 Administrativ medarbejder, Motorola, München  

 
 

KURSER 
 

2019: Serviceambassadør fra Københavns Erhvervsakademi 
2009: Forbundet Kommunikation og Sprog, København, Endagskursus i engelsk: Fast ejendom 
         Kurset behandlede de overordnede forskelle og ligheder mellem dansk og engelsk indenfor byrder og  
         hæftelser, salgsaftale, skøde og lejeaftale 
2008: Landsforeningen for Erhvervssprog og Kommunikation (LAK), København 
         Endagskursus. MBTI Typer og Ressourcer (Myers Briggs Typeindikator) 
 

UDDANNELSE 
 

2007: Kinesisk HG niveau F, Niels Brock, enkeltfag – mundtlig eksamen med kinesisk censor 
1997: Sprogskole i Firenze, Italien 
1996: HH-eksamen niveau III i italiensk skriftligt og mundtligt fra Århus Købmandsskole 
1989: Diplom fra “Dänische Wirtschaftsakademie”, et pilotprojekt på Sabel Schulen i München med speciale i  
         eksport, arrangeret af FUHU. Projektet blev fulgt af Danmarks førende erhvervsavis Dagbladet Børsen.  
1989: Erhvervssproglig korrespondent i engelsk og tysk med tilvalg i teknisk tysk, Syddansk Universitet, Kolding 
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IT 
 

MS-Office, EasyCruit, Lessor og kendskab til Navision 
 

SPROG 
 

Dansk     Modersmål 
Tysk   2. modersmål 
Engelsk   Flydende 
Italiensk    Godt kendskab 
Svensk og norsk  Godt kendskab  
Fransk    Nogen kendskab 
Kinesisk   Nogen kenskab 

 
REFERENCER 

Haves og gives på anmodning.  


