DIN NYE GODE MEDARBEJDER
– Anette Wolfsgruber Carlsen –

En glad og ansvarsfuld pige, med erfaringer indenfor
salgssupport og marketing
Jeg er en glad udadvendt pige, som ser de positive aspekter i tingene. Jeg arbejder
selvstændig, men er også god til at arbejde i teams, på tværs af organisationen. Jeg er
loyal, og arbejder struktureret, målrettet med mine opgaver.
Som person er jeg initiativrig og imødekommende og altid frisk på nye udfordringer.

Info om mig

Jeg vil gerne forsætte med at bruge mine erfaringer indenfor salgssupport og
marketing. Som salgssupport kan jeg medvirke til, at kunderne får en god service, hvor
jeg prioriterer at deres forespørgsler/ordrer bliver fulgt til ende. Endvidere vil jeg gerne
udvikle mine kompetencer indenfor marketingkampagner, hvor jeg hidtil har erfaringer
med B2B markedet, med blandt andet konkurrence elementer og direct mail. Ligeledes
har jeg erfaring med hjemmesider, samt implementeringen af en digital
kommunikationsstrategi på de sociale medier.

Navn

Anette Wolfsgruber Carlsen

Aktiv i natur, have og svømmehal

Alder

37 år

Status

Gift med Rubert siden 2010,
sammen har vi Philip 7 år,
Line 5 år, Tobias 3 år

Jeg nyder fritiden sammen med familien, hvor vi ofte kobler af i naturen i Juelsminde.
Enten i skoven, eller på stranden. Derudover værdsætter jeg tiden i vores have, hvor
jeg slapper af med at pusle i blomsterbedene. Tirsdag aften er jeg aktiv på et
gymnastikhold, og lørdag morgen er jeg instruktør på et svømmehold i Hornsyld
svømmehal, hvor resten af familien også svømmer. Derudover nyder jeg at stå i mit
køkken og eksperimentere med nye opskrifter, til glæde for familie og venner.

Sprog

Dansk, engelsk, tysk. Forstår
og kan læse svensk og norsk.

Kontakt
Mobil

26 99 65 22

Mail

anettecarlsen2503@gmail.com

LinkedIn

Anette Wolfsgruber Carlsen

Adresse

Rosenvænget 24
7130 Juelsminde

Referencer
CEO Ole Nielsen, Nexans Denmark A/S
Tlf. 21 70 54 54
oleniel@mailme.dk
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CV

– Anette Wolfsgruber Carlsen –
IT-kompetencer
Sociale medier:

Rutineret bruger i markedsføringssammenhænge, Facebook,
LinkedIn

Præsentation:

Stor erfaring med PowerPoint

Office pakken:

Stor erfaring med hele Office pakken inkl. Excel

Axapta, Medius, CRM
Jeg er lærenem og tilegner mig meget hurtige nye IT-kundskaber

Uddannelse
2002 – 2004 Markedsføringsøkonom, Vitus Bering,
University College, Horsens
2001 – 2002 HHX, Vejle Handelsskole
1998 – 2001 Sproglig Studentereksamen, VejleFjord Privat
Gymnasium

Frivilligt arbejde
2016 –

Svømmeinstruktør, Hornsyld svømmehal

2017 –

Medhjælper til Juelsminde havnefest

2003 – 2007 Frivillig hjælper, Stouby ungdomsklub

Erhvervserfaring
2016 – 2018 Salgssupport / Markedsføring /
Reklamationer, Nexans Denmark A/S

 Salgssupport, ordrebehandling, indkøb hos
udenlandske leverandører, udregning af tilbud,
opfølgning, kundebesøg, leverandørbesøg,
backup for eksterne sælgere, samarbejde med
vores egenproduktion
 Gennemført større strategiske kampagner til
B2B, i samarbejde med eksternt
reklamebureau, budgetplanlægning, direct
mail, social media, Facebook, LinkedIn
 Besøgt B2B butikker med kampagnemateriale,
informeret om kampagner / konkurrencer /
nye tiltag
 Nyhedsbreve, flyvers, hyldesvirper, annoncer

 Ansvarlig for hjemmesiden samt opdatering og
implementering af tekniske datablade
 Udviklet samt afviklet konkurrencer direkte til
end users, samt intern konkurrence blandt
vores kunders B2B butikker
 Samarbejde med koncernens centrale
marketingsafdeling i Paris, vedr. content
marketing
 Indkøb af reklameartikler med logo, samt
udarbejdelse af firmaets reklamekalender
 Implementering af dokumentationer vedr. nye
CPR-regler på baggrund af EU-kommissionens
vedtægter. Div. power point præsentationer til
KAM møder
 Håndtering af reklamationer fra firmaets
største A kunde (den største aktør fra
vindbranchen), samt deres internationale
underleverandører
 Håndtering af erstatningssager til kunder,
afgive tilbud på reparationsopgaver
 Arrangeret større interne arrangementer både
indenfor huset, og udenfor huset
 Booking af firmarejser

2008 – 2015 Salgssupport / Markedsføring, Nexans
Denmark A/S

 Dagligt ansvar for firmaets største A-kunder fra
vindbranchen, samt deres internationale
underleverandører
 Dagligt ansvar for firmaets A-kunder indenfor
Energiselskaber
 Salg, ordrebehandling, indkøb hos
udenlandske leverandører, udregning af tilbud,
opfølgning, kundebesøg, leverandørbesøg,
backup for eksterne sælgere, samarbejde med
vores egenproduktion
 Udvikling af strategiske kampagner til
distributionskæder, i samarbejde med eksternt
reklamebureau, Direct Mail, messeansvarlig,
B2B marketing, hjemmeside ansvarlig,
udarbejdelse af firmaets reklame kalender,
indkøb af reklameartikler, opdatering og
implementering af tekniske datablade
 Styrke kunderelationer via kundearrangementer, f.eks. arrangement til Le Mans
for 38 kunderelationer
 Div. power point præsentationer til KAM
møder
 Samarbejde med koncernens centrale
marketingsafdeling i Paris, vedr. content
marketing

Anette Wolfsgruber Carlsen // 2

CV

– Anette Wolfsgruber Carlsen –
2005 – 2008 Salgssupport / Hjemmesideansvarlig, Nexans
Jydsk Denmark A/S

 Dagligt ansvar for firmaets største grossistkunder
 Salg, ordrebehandling, indkøb hos
udenlandske leverandører, udregning af tilbud,
opfølgning, prisjusteringer i forhold til
regulering af metaller, leveringspræcision,
prognoser, backup for eksterne sælgere,
samarbejde med vores egenproduktion
 Daglig kontakt med udenlandske leverandører
 Kundebesøg, leverandørbesøg
 Ansvarlig for den danske hjemmeside, samt
opdatering af tekniske datablade på
hjemmesiden, profil brochure, internt
informations blad, udarbejdelse af firmaets
reklamekalender, Power Point præsentationer,
annoncer samt div. marketingsopgaver
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