
PROJEKTMEDARBEJDER TIL PROJEKT FOREBYGGELSE AF RYGESTART HOS BØRN OG UNGE

NETVÆRKSORIENTERET SAMARBEJDSPARTNER MED FORSTÅELSE FOR POLITISK STYREDE
ORGANISATIONER

Med praktisk erfaring for drift af Kulturhusets mange aktiviteter kan jeg bidrage til en positiv dialog og
konstruktivt samarbejde mellem private og offentlige organisationer, hvor alles interesser og mål tilgodeses.
Med denne erfaring har jeg desuden udviklet en stor forståelse for, hvordan man bidrager til sunde interesser
og dannelse gennem kultur og events.

STRATEGISK DIALOG MED BLIK FOR DET ENKELTE MENNESKE

Mit arbejde med unge mennesker i forskellige kontekster har gjort mig bevidst om, hvor afgørende en
betydning social status, interesser og især venner kan have, når målet er at ændre unges adfærd. Fordi unge er
særligt optagede af at tilhøre en gruppe, har det vist sig, at teknikker inden for nudging kan være interessante
at inddrage i strategien. 

SUNDHEDSFAGLIG MED FOKUS PÅ STRUKTUR OG KVALITETSSIKRING

En teoretisk sundhedsfaglig baggrund gør ikke bare, at jeg har kendskab til sundhedsfremmende og
forebyggende initiativer på et strukturelt niveau, jeg ved også, hvor afgørende kvalitetssikring og
dokumentation er, når man skal leve op til givne standarder og sikkerhedskontroller. Det har givet mig en stor
rutine inden for afrapportering og analyse af lovgivning og retningslinjer, en rutine som kan være særdeles
vigtigt i evalueringsprocessen. 

Som menneske er det vigtigt for mig at hjælpe andre og bidrage til en positiv udvikling. Det vil også være det,
der beskriver mig bedst som kollega. Jeg forstår at bygge videre på andres ideer, inddrage nye perspektiver,
problemstillinger og følge op på tidligere aftaler. Det er i samspillet med andre, jeg fungerer bedst, fordi jeg
tilpasser mig og læser andres behov. 

Jeg ser frem til at høre fra jer.

Med venlig hilsen,

SUNDHEDSFAGLIG PROJEKTMEDARBEJDER MED POLITISK FORSTÅELSE OG EVNEN TIL AT ARBEJDE

TVÆRFAGLIGT

MINE KOMPETENCER SPREDER SIG OVER TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE, UNDERVISNING,
FORMIDLING OG DOKUMENTATION: 

Rygeforbyggende indsatser er ikke bare fundamentet til et røgfrit liv, de gør også børn og unge bevidste om,
hvordan de kan skabe et sundt liv i et bredere perspektiv. Et røgfrit liv sætter nemlig automatisk også fokus på
sund kost, motion og mindre alkohol uden, at det er det primære mål.
 
Den mission vil jeg gerne være en del af, og jeg kan bidrage med praktisk erfaring og teoretisk viden om
målgruppen. Min erfaring med lignende kampagner gør, at jeg har forståelse for de forskelle på ressourcer, der
tilbydes på den enkelte uddannelsesinstitution, ligesom miljø, kultur og samarbejdspartnere har en afgørende
betydning for projektet succes.

Anja Krogh


