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Rebekka bruger 
terminologien fra den 
nye branche og viser, 
hvordan hun vil bruge 
sin viden om 
virksomhederne i det 
nye job. Det får hende 
til at skille sig ud fra 
mængden.

Fremhæv de 
kompetencer, som er 
vigtige for den nye 
virksomhed, så skaber 
du en rød tråd i dit cv. 
Det korte cv 
understreger, ligesom 
profilen, Rebekkas 
kompetencer: Salg, 
rådgivning, 
kundetilfredshed, 
formidling og 
pædagogik.

REBEKKA SKOV LARSEN
Erhvervskonsulent


Hos Rødovre kommune vil jeg bruge min viden om små og mellemstore 
virksomheder til at skabe det perfekte match mellem jobsøgende og 
virksomhed. Min forståelse for virksomhedens forretningsmodel og dna 
gør, at jeg kan udfordre deres måde at tænke på, og inspirere dem til 
alternative ansættelser som fx virksomhedspraktik og ansættelse med 
løntilskud.



Lærergerningen har givet mig nyttige værktøjer som fx pædagogik og 
formidling.



Jeg har et godt energiniveau og forstår at drive mig selv. Jeg er vant til 
at tilegne mig ny viden og sætte mig ind i nyt stof og nye IT systemer. 
Derudover har jeg opnået flotte resultater i forhold til salg og 
kundetilfredshed.

ERHVERVSERFARING

UDDANNELSE OG KURSER 

Erhvervskonsulent / Cash manager | Danske 
Bank, Erhverv direkte, Høje Taastrup



2014-2020

Forretningsengelsk | Danske Bank
2016

Aspirantforløb | Cash Management Danske 
Bank, København


2007 - 2008

Læreruddannelsen, Linjefag: Matematik og 
idræt | University College, Vordinborg


2005 - 2007

Finansiel Videreuddannelse | Niels Brock, 
København


2001 - 2003

Finansuddannelsen | Lollands 
Handelsgymnasium


1999 - 2001

HHX | Lollands Handelsgymnasium
1996 - 1999

Erhvervskonsulent / Cash manager | Danske 
Bank, Risk & Cash Management, København



2007-2014

Lærervikar | Privatskolen og Byskolen, Nakskov
2005-2007

Privatrådgiver | Sparekassen Lolland, Nakskov
2001-2005

Finanselev | Sparekassen Lolland, Nakskov
1991-2001

IT & SPROG

Dansk: Modersmål Office pakken: Bruger

Flere CRM systemer: Bruger

Buisness online: Specialist

Engelsk: Højt fagligt niveau

FRITID

Min mand og jeg har ingen børn, hvilket giver os mulighed for at dyrke vores 
fælles passion: fægtning. Dette optager det meste af vores fritid, da vi, 
udover at konkurrere på højt niveau, også medvirker i diverse film, 
opvisninger mm. Vi går til klassiske koncerter så ofte det er muligt, og her 
har særligt barokmusikken vundet vores hjerter. Vi slapper af med et godt 
glas cognac og en god bog.

Navn og evt. titel

+ vellignende 
portrætbillede

Kontaktinformationer


