
Tina Nielsen Elbæk

Vero Moda, Bestseller (jan. 2014 – maj 2015)

Kampagnekoordinator
•  Projektledelse, webdesign og koordinering i forbindelse med udvikling af ny 
    webshop til Vero Modas undermærke, Noisy may.
•  Strategisk initiativtager og idegenerator til diverse promotions og aktiviteter på webshoppen 
    der øgede salget, awareness omkring Noisy may samt antal medlemmer i kundeklubben  
•  Kampagnekoordinering i forbindelse med ugentlige kampagner til webshoppen, nyhedsbreve 
    samt tiltag på sociale medier (Instagram, Facebook, Pinterest)
•  Korrekturlæser på grammatik, message og tone-of-voice på tekster til forside og nyhedsbreve
•  Ugentlig tracking af forsidens og nyhedsbrevenes performance i Google Analytics
•  Stor ros for at skabe sundt samarbejde på tværs af afdelinger og fagligheder

Universal Fashion Network (2009 – 2013) 

Projektkoordinator og leder af e-mail marketing afdeling:  
•  Projektkoordinering og lancering af websites, PR, SMS-kampagner, nyhedsbreve mm. 
    til 120 tøjbutikker i Danmark og Sverige
•  Eneansvarlig for etableringen af ny afdeling med freelance skribenter til udvikling af 
    nyhedsbreve til kunderne, herunder rekruttering, udvikling af produktionsprocesser samt 
    løbende optimering heraf samt ledelse af de 7 freelancere, som distanceleder.
•  Fik særlig ros for evne til at kommunikere og skabe et sundt og effektivt samarbejde med 
    de udenlandske programmører, såvel som de freelance ansatte i den virtuelle afdeling
•  Strategisk rådgiver for CEO i forhold til nye produkter, forretningsstrategier og forbedringer
    hvor flere af mine ideer er blevet implementeret i virksomheden 
•  Fleksibel og god til at tilpasse sig virksomhedens konceptuelle ændringer i service, produkter,
    koncepter samt store organisatoriske forandringer
•  Finansiel ansvarlig for afdelingens performance 

CV
ERHVERVSERFARING 

KERNEKOMPETENCER

Uddannet indenfor design
og ledelse

 E-mail marketing specialist: 
fra grafiker til afdelingsleder

Stærk formidler (DK & UK)

5 års erfaring med digitale 
kampagner og online
markedsføring

Projektleder med teoretisk 
og praktisk erfaring



Diplomuddannelse i ledelse (afsluttet 2014)
VIA University College 
Specialisering: distanceledelse

Uddannelsen giver metoder og redskaber til at styrke lederens styrings- 
og lederskabskompetencer, forbedre kommunikations- og teamsamarbejde
samt sætte ledelse i en større strategisk og organisatorisk kontekst. 

Fag: 

Designteknolog (afsluttet 2007)
TEKO Center Danmark 
Studieretning: Sko, tasker og lædervarer

•  Trend research, design- og prototypeudvikling af accessories
•  Skitseudvikling i Adobe Illustrator og Adobe Photoshop
•  Udvikling af salg- og marketingmateriale
•  Projektledelse og styring

Sproglig studentereksamen (2001 - 2003)
Vejen Gymnasium

English: A-niveau   I   Tysk: A-niveau   I   Fransk: C-niveau

UDDANNELSE

- Ledelse og organisation
- Det personlige lederskab
- Ledelse og medarbejdere

Webdesigner:
•  Ansvarlig for udvikling af websites til danske og svenske tøjbutikker i 
    samarbejde med udenlandske programmører. 
•  Opbyggede struktur og optimeringer for produktionsprocesserne 
    og reducerede fremstillingsprocessen på websites med over 70 %. 
•  Grafiske projekter, frontend design og brugervenlighed 
•  Reducerede supporttiden med 50 % i forbindelse med oplæring af 
    kunderne i firmaets CMS-system.

barund |  CPH (2008)

Freelance skodesigner og projektlederfunktion
•  Ansvarlig for planlægning og udvikling af skokollektion
•  Projektleder i tilrettelæggelsen af projektplan, milestones og 
    handleplaner i forhold til design- og produktionsprocessen 
•  Tilrettelæggelse af egen arbejdstid i henhold til fastsat timeløn 
        
LEGO BAGS v/ Grown Up Group (2007 – 2008)

Taskedesigner og projektkoordinatorfunktion 
•  Ansvarlig for design, udvikling og projektstyring af LEGO skoletaske-
•  kollektion som forløb over 1,5 år  
•  Projektledelse og styring i form af ugentlige SCRUM-møder, milestone 
    opfølgning med en agil arbejdstilgang
•  Udførte kvalitetskontrol af produkterne på kinesiske fabrikker
•  Stor ros for evne til at skabe tætte relationer til kinesiske kolleger
    og udvikle et sundt samarbejde til trods for den geografiske distance

- Projektledelse
- Økonomisk ledelse
- Kommunikation & coaching



KURSER

Online Marketing v/ Bigum & co (afsluttes 2015) 
Kursusforløb indeholdende følgende fag:

•   Facebook & sociale medier     •   Søgemaskineoptimering (SEO)  
•   E-mail Marketing                       •   Google Adwords & Analytics
•   Content Marketing (CM)          •   Konverteringsoptimering 

E-mail marketing (2015)
Modtagerorienteret tekstforfatning i nyhedsbreve 
•   Workshop med Christina Klitsgaard
•   Workshop med Kundekarma
     (Arrangør: Bestseller)

Projektledelse (2010)
•   Kursus i projektledelse- og styring
     (Arrangør: Teknisk Landsforbund, Nordjylland) 

PERSONEN BAG

Som det fremgår af mine udtalelser, vil man på kontoret opleve mig som den udadvendte kollega, der bidrager til 
den positive stemning i afdelingen, og som ofte vil tage initivativ til sociale arrangementer.
I min fritid har jeg i over ti år danset salsa, hvorfra jeg henter meget af min energi og livsglæde.

Jeg ser frem til at uddybe mine erfaringer og kompetencer i en kommende samtale hos jer, og på min hjemmeside 
kan i finde min kreative portfolio samt uddybende info omkring min profil og karriere.

Venlig hilsen

Tina Nielsen Elbæk
www.tinaelbaek.com

KONTAKT:

Hasseltoften 7
8361 Hasselager

Tlf.: 22 44 23 19
tinae84@gmail.com
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