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Her har du en dedikeret medarbejder som er udadvendt og positiv, har masser af energi og elsker en
spændende udfordring som kan udvikle mig, men også mine kommende kollegaer.
Jeg er kendt som smilende og glad - alle tider på døgnet.
En selvstændig person som er vant til at sætte mig selv igang, men som også er en god teamplayer.
Motto: “Én kan lave noget godt - to kan lave det tre gange så godt.”

ERHVERVSERFARING
2013/08 - 2014/01			
• Portrætfotografering
• Salg af fotoartikler
• Kundeservice
• Opsøgende salg

PhotoCare Thisted

Fotograf/Salgsassistent

2012/10 - 2013/06			
JL Kommunikation
• Projektorienteret arbejde
• Sammenhold mellem by og foreninger
• Skabe overblik over ildsjælenes kompetencer osv

Landsbymedarbejder/udvikler

2012/11 - 2012/12			
• Portrætfotografering
• Salg og Service

Fotograf/Salgsassistent

PhotoCare Thisted

2010/10 - 2012/06			
Snapshot Foto		
• Portrætfoto, Skolefoto, Reklame, Bryllup osv
• Salg og Service
• CMS

Selvstændig fotograf

2008/09 - 2010/12			
• Artikler
• Foto
• Opsøgende salg
• Opsætning af annoncer
• Projektledelse
• Kundeservice

Tangsig.com		

Fotojournalist

2007 - 2008				
• Salg af fotografiske artikler
• Fotografering
• Billedredigering
• Kundeservice

Fotografen Thisted

Fotografassistent/sælger

2002 - 2005				
Oticon			
• Tilvirkning af høreapparater
• Oplæring af nye medarbejdere
• Oplæring af nye medarbejdere i Skotland

Montrice			

2000 - 2002				
Kop og Kande		
• Salg og Service
• Salg af brugskunst, isenkram og el artikler
• Lagerstyring		

Salgsassistent

UDDANNELSE
2012/01 - 2012/06			
• Fotograf Grundforløb

Viborg Medieskoler		

1995 - 1997				
Odder Handelsfagskole
• Fotohandler
• Uddannet hos tidl. Dam Foto - senere PhotoCare
• Har haft mange stillinger indenfor faget
1993 - 1995				
• Højere Handelseksamen

Thisted Handelsgymnasium HHX

1992 - 1993
• 10 Klasse

Bedsted Skole

			

1983 - 1992				
Albäckskolan Hultsfred
• Grundskolen
• Født og opvokset i Sverige, og har derfor min grundlæggende skolegang derfra.

KURSER
2014			
2012			
2005			
2004			
2002			
1997			

Kommunikation og CMS
Førstehjælp og Brandbekæmpelse
LEAN
Epoxy og ESD
PC Kørekort
Salg og Service

ANDEN ERFARING
2013 - nu		
Næstformand i Bedsted Idrætsforening
2013 - nu		
Træner for U9 pigerne i fodbold
2012 - nu		
Skolebestyrelsesbejler
• Bedsted Skole - søger ihærdigt at få en fod med i bestyrelsen, da jeg
brænder for at følge med i udviklingen af den nye skolereform.
2012 - nu		
Styregruppen for Bedsted By
• Styregruppen tager de tunge beslutninger, holder øje med foreningernes gøren og laden og
opfordrer til aktiviteter som kan gavne vores lokalsamfund.
2010 - 2012		
Frivillig hjælpetræner
• Bedsted Idrætsforening
• Hjælpetræner på datterens fodboldhold
• Frivillig i kantinen
• Frivillig til div hjemmestævner
2008 - 2012		
Formand for forældrebestyrelsen
• Bedsted Børnehave Lærkereden
• Har siddet som formand i bestyrelsen alle de år mine egne børn gik i børnehaven
ØVRIGT
Sprog

Dansk (taler, skriver flydende)
Svensk (taler skriver flydende)
Engelsk (taler og skriver flydende)
Fransk (skolefransk)
Tysk
(skoletysk)
Norsk (læser og forstår det udmærket)

Kørekort
Jeg har kørekort til alm bil, og er villig til at bruge min bil i arbejdet

Hej.
Ildsjæl med stort I, og der hvor jeg kan engagere mig gør jeg det gerne. Jeg bor i lille
Bedsted - en landsby i en rivende udvikling. Vi har som ildsjæle i byen forskønnet
lokalområdet, fået revet gamle huse ned, udviklet bylivet, samlet vores foreningsliv og har
dermed øget vores indbyggertal. At få lov og være med til det er en fantastisk følelese og
giver mig stor glæde.
Jeg hedder Veronica Andersen - 37 år, og jeg bor sammen med min mand Henrik og vores
to små børn på hhv 7 og 9 år. Derudover har jeg tre større papbørn, hvor de to af dem i sin
tur har valgt at gøre mig til “Bedste” i en ung alder.
Jeg er født og opvokset i Sverige og taler og skriver derfor flydende svensk. Jeg flyttede
til Thy sammen med mine forældre i 1992 hvor de overtog DK Benzin og Sydthy
Cykelforretning i Bedsted. Efter 20 år kan man idag kalde mig en ægte Thybo.
Fotografiet har altid haft en stor rolle i mit liv, og smukke levende Thy har derfor givet
mig utrolig mange dejlige motiver. Jeg udlever min drøm som fotograf i min fritid og elsker at tage billeder som kan fortælle en lille historie. Som tidligere selvstændig fotograf
har jeg leveret billeder til kommunen under begge royale besøg.
Min familie og jeg er begrebet af en ægte campister. Vores ferier, forlængede weekender
og andre tidspunkter bliver brugt i vores 4-hjulet ekstra hjem. Turerne har gået fra
Nystrup i Klitmøller til Adriaterhavet i Italien og har beriget os med oplevelser, vi som
familie ikke ville være foruden.
Livet er en rejse
						

Veronica Andersen

Curriculum Vitae
Veronica Andersen - Vestervigvej 57 - 7755 Bedsted Thy - Tlf: 40 10 92 52
mail: fotoveronica@yahoo.dk - www.veronicaandersen.dk

