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OM MIG  
I mig får I en smilende og engageret administrativ specialist med lang erfaring af arbejde med service og 
koordinering imellem afdelinger. Jeg har 3,5 års erfaring som bemandingsplanlægger for ca. 300 
kabineansatte hvilket inkluderede planlægning i henholdt til lovgivning, arbejdstidsaftaler samt personlige 
ønsker.  
 
Jeg har desuden 7 års erfaring i arbejde med Flysikkerhed (Safety og Security), Arbejdsmiljø (Health & 
Safety) og Krisehåndtering. Jeg har stor erfaring af undervisning samt bruge af forskellige slags IT-systemer. 
 
Jeg besidder en naturlig evne at skabe relationer og en ligetil måde at arbejde på tværs af mange 
kontaktflader. Derudover trives jeg bedst i en hektisk hverdag hvor jeg har eget ansvar og hvor der kræves 
at man kan arbejde selvstændigt. Dette griber jeg an ved at arbejde struktureret og målrettet. 
 
ERHVERVSERFARING 
2019-                              Security, Emergency Response og Health & Safety Manager, Sunclass 

                Airlines (tidligere Thomas Cook Airlines Scandinavia) 
Sikkerhedschef, chef for Beredskab & Krisehåndtering og ansvarlig for arbejdsmiljø.  
 
Arbejdsopgaver : 

• Analysere og implementere ny lovgivning i firmaets procedurer  
• Risikoanalyser af sikkerhedshændelser i rapporteringssystem   
• Indførelse af nye systemer og processer for organisationens krisestyring 
• Inspektioner/audits/kvalitetsstyring af lufthavne, leverandører og interne processer 
• Uddannelse af personale indenfor Krisehåndtering og Sikkerhed 
• Planlægning og afholdelse af simulerede beredskabsøvelser 

 
Resultater: 

• Projektleder for opbygning og implementering af et nyt krisehåndteringssystem 
• Uddannelse af krisehåndteringsteam på 50 personer i nyt system og processer  
• En totalt revideret Sikkerhedsplan ifølge lovgivning 
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2017- 2019 Security Manager & Head of Crisis- and Business Continuity 
Management,  Thomas Cook Group Airlines 

Jeg varetog i denne position samme arbejdsopgaver, som i min nuværende stilling men jeg var i tillæg 
daglig personaleleder for et international team af specialister. Min rolle som personaleleder var koblet til 
drift, distanceledelse samt at opnå fastlagde mål.  
 
Arbejdsopgaver (i tillæg til nuværende opgaver): 

• Personaleledelse af fem specialister indenfor krisehåndtering 
• Opfølgning og afrapportering på performance og KPI’er ved 1-til-1 samtaler og månedsmøder 

overfor både ledelsen og teamet 
 
Resultater: 

• Opbygning samt implementering af fælles krisehåndteringsplaner for fem flyselskaber 
• Uddannelse og  planlægning af beredskabsøvelser for kriseteamet på 150 personer 

 
 
2014- 2017 Deputy Security Manager & Crisis- and Business Continuity 

Coordinator,  Thomas Cook Group Airlines 
Stedfortræder til Sikkerhedschef. Jeg varetog ellers i denne position samme arbejdsopgaver, som i min 
nuværende stilling. I tillæg var jeg aktiv medlem af tre internationale specialist team. 
  
Arbejdsopgaver (i tillæg til nuværende position): 

• Deltagelse i internationalt teamarbejde  
 

Resultater: 
• Implementering af en ny fælles sikkerhedsplan for fem flyselskaber 
• Implementering af månedsrapporter til ledelsen ifølge en fast struktur 

 
 
2011-2014  Crew Planner, Thomas Cook Airlines Scandinavia 
Vagtplanlægger for 300 svenske kabineansatte jævnfør gældende lovgivning og overenskomster. 
 
Arbejdsopgaver:  

• Planlægning af flyvninger, passive transporter, fridage, træning og ferie 
• Løbende kommunikation med Supervisors og cabin crew ift. personlige ønsker  

 
Resultater: 

• Opbyggelse af ny SharePoint site for at samle proces dokumenter for Crew Planning 
 
 

2011-2011  Call Centre Assistent, Thomas Cook Airlines Scandinavia 
Fokus på taxfreesalg, salg af opgraderinger til flyrejsen, kundeservice, samt holde styr på ordre i Navision. 
  
Arbejdsopgaver:  

• Kundeservice via telefon og e-mail 
• Assistance med online betaling og online ordrer 
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2010-2011  Ground Operations Coordinator, Thomas Cook Airlines Scandinavia 
Mit team havde ansvar for blandt andet check in, lastning, tankning og rengøring af flyveren.  Afdelingen 
var også ansvarlig for booking af transport og hotel til det flyvende personale.  
 
Arbejdsopgaver:  

• Crew service; bytte af flights imellem kollegaer, ændringer af flybilletter, hotelbookinger mm. 
• Hverdags kommunikation med ground handling selskaber  
• Opfølgning på ground handling relaterede rapporter i Safety systemet 

 
 
2007-2009  Stewardesse, My Travel Airways 
 
2006-2007  Rejseguide, My Travel 

 
2004-2005  Forskellige jobs i Australien imens jeg rejste rundt som backpacker 

 
2003-2004  Sales assistent, ONOFF  
 
 
UDDANNELSE/ KURSER  
2020 Ledelse i Praksis, Connection Management, København 
2018 Intern lederuddannelse i 3 moduler, København 
2017 Crisis Communications Management, London 
2015  Præsentationsteknik, MBK, København 
2015 IATA Airline Security Operations Optimization, Geneva 
2015 IATA Aviation Security Awareness, København 
2007                 My Travel Airways, Cabin Attendant uddannelse, København 
2005 My Travel Service Academy, Palma de Mallorca 
2003-2004       Project Management, Jönköping University 
2003                 Bachelor of Arts, University of Technology, Sydney  
2000-2002      Bachelor i Media- og Kommunikationsvidenskab, Jönköping University 
 
 
SPROGKUNSKABER 

Svensk ●●●●●          Dansk ●●●●●            Engelsk ●●●●●      
Norsk: ●●●●○       Fransk og Spansk ●●○○○ 
 
 
IT KOMPETENCER 

MS Office; Outlook, Word, PowerPoint ●●●●●          MS Excel ●●●●○          MS SharePoint●●●●○ 

MS Teams          ●●●●○      Navision ●●●●○         Sabre ●●●●○ 
 
 
REFERENCER 
Referencer kan oplyses ved forespørgsel. 
 
Se anbefalinger på LinkedIn; www.linkedin.com/in/sarah-backman 
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