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Curriculum Vitae
Kristian Jensen
Resume
Er typisk drivkraften bag nye ideer og tiltag. Trives med at udfordre og udbygge det allerede
eksisterende. Elsker salg og salgsarbejde, da det tester organisationens kunnen på en dejlig konkret
måde, og ofte kræver en kreativ indstilling.
Har fungeret som intern konsulent i langt de fleste af mine stillinger og er vant til at samarbejde
med kolleger og ledere på alle niveauer. Trives med selvledelse og frihed under ansvar.

Erhvervserfaring
maj 2013-

Skandia, Salg (forretningsudvikler)
Hentet til Skandia for at opbygge ny salgsafdeling. Er med i både de enkelte
salgscases og i den strategiske udvikling af omårdet.

sep. 2011- april 2013

PFA Pension, Salg & Marked (ledelseskonsulent)
Ansat til at udvikle og øge performance i salget. Senere en væsentlig drivkraft i at
sikre implementering og eksekvering på nye initiativer i salget.
Øvrige opgaver:
 Træning og udvikling af sælgere og rådgivere
 Sparringspartner til ledere på alt fra medarbejderudvikling til strategi for
afdelingerne

aug. 2007-aug. 2011

SKAT/ Skatteministeriet, Strategi og Udvikling (chefkonsulent)
Projektleder og strategiudvikler. Blandt andet på optimering og udbredelse af
performance management til ledere og ledergrupper.
Øvrige opgaver:
 Direktionsbetjening
 Projektleder på diverse strategiopgaver og implementering heraf
 Budgetanalyser og andre rationaliseringsopgaver

aug. 2000 – aug. 2007

Videnskabsministeriet, Departementet (konsulent)
Problemløser og projektleder på mange forskelligartede opgaver, blandt andet




Strategiseminarer for topledelsen
Sparringspartner for ledere (fra mellemleder til direktørniveau)
Ansvarlig for rekrutteringsstrategi og -proces

(nov. 2004 – okt. 2006) Karriereprogram for statens talenter
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Udstationeret i:
Lægemiddelstyrelsen
Arbejdsgangsanalyser og optimering af interne processer. Udarbejdelse af
lederudviklingsprogram.
Told- og Skattestyrelsen
Deltog i forberedelsen af fusionen mellem den statslige og kommunale
skatteforvaltning. En fusion, som berørte 12.000 medarbejdere.

Uddannelse
sep. 1992 - maj 2000

Cand. Scient. i samfundsgeografi, Københavns Universitet
Specialisering indenfor ledelsesteori, innovation og forandringer i virksomheder.
Sidefag i retorik, Københavns Universitet
Skriftlig og mundtlig kommunikation i praksis og teori.
Frivillige tilvalgsfag, Københavns Universitet
Blandt andet statistik, sociologi og filosofi.

Undervisningserfaring
okt. 2009 – juni 2011

Professionshøjskolen Metropol
Underviser i samfundsanalyse og metode.

nov. 2004 – juni 2009

Syddansk Universitet med flere
Underviser specialestuderende i jobsøgning.

Personlige data
Alder:

45 år.

Familie:

Bor sammen med XX. Sammen har vi XX (xx år) og XX (xx år).

