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Lene Els
Hvedemarken 56
6000 Kolding
Tlf. 30 33 12 94

Teoretisk uddannelse
Cand. mag. i engelsk
ED i engelsk
Korrespondenteksamen eng./ty.
Højere Handelseksamen
Nysproglig Studentereksamen
Spies’ Rejselederskole

2005
1998
1989
1986
1983
1989

Praktisk erfaring
Ejer af Els-Com

2006 -

Els-Com er et sprog- og kommunikationsfirma, som tilbyder skræddersyede
ydelser inden for engelsk, tysk og dansk.
Ekstern lektor på CBS, AU og SDU

2005-

Her har jeg undervist I alle fag inden for engelsk sprog og kommunikation samt
har været vejleder på bachelor projekter. Desuden er jeg blevet brugt som censor
i mange forskellige sammenhænge, og har afholdt introduktionsuge for samtlige
udenlandske studerende. Sidst men ikke mindst har jeg igennem alle årene
afholdt kurser i international jobsøgning.
Freelance Skribent

2012-

Jeg arbejder som skribent på freelance-basis i forskellige sammenhænge.
Lektor på VIA University College/IBA

2009-2012

Mine arbejdsopgaver var dels undervisning, og dels var jeg ansvarlig for at
markedsføre uddannelserne nationalt såvel som internationalt. Yderligere var jeg
redaktør på et studentermagasin.
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Handelsskolelærer på Fredericia Handelsskole og Tietgenskolen

1993-2004

Jeg har hovedsagelig undervist i engelsk, tysk og IT. Derudover har jeg undervist
i diverse relaterede tilvalgsfag. Eleverne har været på meget forskellige niveauer
– lige fra folkeskoleelever på ”Brobygningskurser”, over ”almindelige
handelsskoleelever” (lige fra Folkeskolen) og til voksne elever, der skulle i gang
med en ny uddannelse. Derudover har jeg undervist på kursusafdelingen –
engelsk og tysk for erhvervslivet. Jeg har været med til implementering af den
nye hg-reform, og yderligere har jeg været kontaktlærer for adskillige klasser,
hvilket har givet mig en særdeles god indsigt i elevernes mangeartede problemer
såvel fagligt som personligt.
Rejseleder for Gislev Rejser
Efter at være blevet ansat som handelsskolelærer havde jeg de lange
sommerferier, som kunne bruges som rejseleder. Rejsemålene var fortrinsvis
busrejser til Tyskland og Østrig. D.v.s. jeg stod alene for turens gennemførelse
med ca. 48 personer. Hos Gislev Rejser er alt det administrative undervejs
overladt til rejselederen – et stort ansvar men også en stor udfordring. Igennem
dette job havde jeg kontakt med mange forskellige typer mennesker, hvilket jeg
sætter stor pris på, og hvilken erfaring har været mig til stor gavn siden hen.
Korrespondent/sekretær hos SGS (transport af hængende konfektion)

1993

Her arbejdede jeg hovedsageligt med oversættelsesopgaver og kontakt med
udenlandske kunder.
Korrespondent/sekretær hos Exposa (eksport af potteplanter)

1990-1993

Jeg sad fortrinsvis i receptionen, hvor jeg var firmaets ansigt udadtil. Jeg
arbejdede med korrespondance på engelsk og tysk og tog mig samtidig af danske
og udenlandske gæster. Den store kontaktflade tiltalte mig meget.
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Telefonsælger for Fyens Stiftstidende – bijob

1989-1992

I forbindelse med dette job deltog jeg i forskellige salgskurser og via
kursuslederen fik jeg et tidsbegrænset job med markedsføring af mobiltelefoner.
Desuden arbejdede jeg med nyhedsformidling via computer for Fyens
Stiftstidende.

Studiejobs som ekspedient i forskellige forretninger

1986-1989

Disse jobs var grundlaget for mine senere valg af meget udadvendte funktioner.
IT kundskaber
IT på brugerniveau er en naturlig del af mit arbejde. På handelsskolen underviste
jeg i det.
Kurser
DJH (Journalisthøjskolen) – Skriv journalistisk – diplomfag
DJH (journalisthøjskolen) – Skriv effektivt
Da jeg var handelsskolelærer deltog jeg i kurser
2004
omhandlende pædagogik og læringsstile samt
IT kurser.
Diverse seminarer i forbindelse med undervisning på HIH
2009

2013
2008
1993-

2005-

Fritid
Siden jeg var ganske ung har ridning været min helt store interesse. I mange år
udøvede jeg det på konkurrenceplan samtidig med at jeg underviste i det. Jeg
rider stadig – dog mere som fritidsrytter. Ellers går min fritid fortrinsvis med
Golf.
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