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Charlotte Jensen 

                              Mail. antro.cj@outlook.dk 
 

  
Personlig information       Charlotte Jensen, født 1970.   
                                               Datter på 23 år. Udeboende.     

Uddannelse                         Cand. scient. anth. / Antropolog med speciale i sundhed og velfærd                                                                                                                                                        

Linkedin profil                     https://www.linkedin.com/in/charlottjensen 
Blog                                       http://charlots.wordpress.com/ 

Erhverv 

 

2015.01            Fuldmægtig i ledelsessekretariatet ved Socialstyrelsen, Odense. 

2012 - 14            Formandssekretær i Muskelsvindfonden.  
Funktion: 
• Varetager skriftlig/mundtlig kommunikation og formidling til bestyrelser, 

repræsentantskab, medlemmer og eksterne kontakter gennem mail-korrespondance, tlf. 
og via sociale platforme. 

• Forfatning og redigering af manuskripter til taler, foredrag, samt mødebilag m.m. 
• Planlægning og koordinering af møder og aktiviteter. 
• Bookning af mødelokaler m.m. 
• Informationssøgning og udarbejdelse af notater. 
• Udarbejdelse af skriftlige vejledninger og informationsmateriale om brug af sociale fora 

for bestyrelser og repræsentanter. 
• Opdatering af information på sociale platforme. 

Debat og foredragsholder som antropolog   
2014                    Foredrag om patienters oplevelser af ventetid ved Region Hovedstaden, Inspirationsseminar   
                             for sundhedspersonale, den 26.11. 

2014                    Debatoplæg for Jobcenter netværksgruppe, Norddjurs Kommune, Grenaa 
 

2013                    Foredrag om sociale og personlige konsekvenser af vanskelige sagsbehandlingsforløb og 
                             langvarig ventetid for Netværket Kanten i København; Muskelsvindfonden netværksweekend;   
                             Bomi, Reva Roskilde 

2012                    Gæsteforelæser om netnografi, på engelsk for kandidat hold, metodeforløb. Antropologi,               
                             Aarhus Universitet 

 

Faglige skriftlige bidrag 

 

2014                    Ekspertbidrag til artikel om ventetid i velfærdssystemet, Kristelig Dagblad den 17.06.2014 

2013                    Ekspertbidrag til artikelserie om konsekvenser af langvarig ventetid. 
                             Ekstrabladet den 12.10.2013 

2013                    Gæstedebattør på Handicapidrættens Videnscenters hjemmeside 01.12.2013.    

2013 – 14           Udgiver løbende indlæg på egen blog. 

Frivilligt socialt arbejde 
 

2011 – 14           Våger hos vågetjenesten hos Dansk Røde Kors, Aarhus afd.       
Deltaget i workshops om kampagneformidling og om tværsektorielt samarbejde mellem 
frivillige og kommune. 
Formidling af vågetjenesten gennem opsøgende arbejde på lokalcentre og plejehjem, samt 
indslag på tv. 
Deltaget i portrætfilm/dokumentarfilm om livet som vågekone. 
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2011 – 12           Arrangementsmedhjælper i vinterbadeklubben Jomsborg, Risskov 

2009 – 10           Telefon-rådgiver hos Danmarks Sociale døgnvagt. Rådgivning og støtte. 

2004 – 09           Besøgsven for ældre beboere i beboerforening.                

1993 – 99           Afdelingsformand for afdelingsbestyrelsen i beboerforeningen i afdeling 11. Boligforeningen 
Ringgården, Aarhus 

 

Uddannelse 
 

2013                   Antropolog med speciale i sundhed og velfærd (Cand. scient. anth.), Institut for Antropologi 
                             og Etnografi, Aarhus Universitet. 

Faglig profil: Antropolog med dybtgående indsigt i teori og praksis omkring sundhed og 
velfærd i Danmark. Jeg har projekterfaring med undersøgelse af sociale relationer og implicite 
betydninger i hverdagens sociale processer og praksis – og at formidle disse i en ligefrem og 
engageret form. Jeg har blandt andet arbejdet med emner som well-being, stigmatiserings 
processer, sociale betydninger af usikre livsvilkår, social navigation og sammenhængen mellem 
forventninger, motivation og handlinger. 

 

2011-12              Specialeprojekt: 1 års Projekt og kvalitativ feltundersøgelse af sociale betydninger af   
usikre livsvilkår for langtidssygemeldte i Danmark. Fokus på usikkerhedens betydning for social 
navigation, social kapital og stigmatiserings processer. 
Metoder: interviews, gruppesamtaler, skriftlige korrespondance, deltagerobservationer, 
bisidder, litteraturgennemgang og aktindsigt. 

 

2010                   Bachelor i antropologi og teologi, Aarhus Universitet 
En antropologisk undersøgelse af roller og motivationer i frivilligt arbejde, samt ansattes 
interaktion med brugere. 

 

2009                   Metodeprojekt på bachelor: Kvalitativ undersøgelse af frivillige medarbejderes 
drivkraft/motivation i Nattjenesten, Kirkens Korshær, Aarhus. 
Teambaseret feltarbejde i Nattjenesten over 2 uger. 
Metode: deltagerobservationer, interview og samtaler motivationer, interaktion og 
kommunikation. Målet for undersøgelsen var at afdække de frivilliges motivation og drivkraft. 
Undersøgelsen havde fokus på interaktion og kommunikation mellem de frivillige og brugerne. 

 

Kurser og efteruddannelse 

 

                             Kommende                         
2015.01.             Ide-udvikling, metoder, Iversity, 7 ugers online seminar, fleksibel uddannelse på akademisk 
                             niveau. 
2014.11.             Social innovation, Iversity. 6 ugers online seminar. 

                             Udført:                                 
2013                    Projektlederkursus, hos Teknologisk Institut, Aarhus.                                                 

2011-13              Røde Kors kurser, Aarhus afdeling 
                             1 dags kursus i supervision og gruppedynamik. 
                             Psykisk førstehjælpskursus ved vågetjenesten, 4 timer. 
                             Demenskursus ved vågetjenesten. Introduktion til symptom og adfærdsbillede for demente, 
                             samt introduktion til håndtering af konfliktsituationer. 4 timer. 

Anden erhverserfaring 

 

1998 - 00            Morgentjener og personale-ansvarlig hos Scandic Hotel Plaza Aarhus. 
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1997 – 98           Vikar i forskellige daginstitutioner i Aarhus.            

1996  –97           Pædagogmedhjælper i Børnehaven Rundhøj, Aarhus. 

1995  –96           Pædagogmedhjælper i Børnehaven Snogebæksvej, Aarhus. 

1993 – 96           Kontormedhjælp hos Magnus Lorange, Meet The People of Israel. 

1993 – 00           Freelance selskabstjener blandt andet for Restaurant Fortegården. 

 

Netværk og medlemskaber 
 

Antropologiforeningen dk. 
Socialpolitisk Forening            
The Anthropology Network      
Etnografisk Forening 
Røde Kors, Aarhus afdelingen                                                                 

 

Sprog 

                                                        
Dansk; modersmål 
Engelsk; skriftlig og mundtlig på højniveau 
Tysk; læse og lettere mundtligt 

 

Fritid 

                                                        
Blogskribent 
Aktiv vinterbader i Vikingeklubben Jomsborg, 
Løbetræner 3 gange om ugen 
Tegner, maler og fotograferer på hobbyniveau. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Med venlig hilsen 
 

 

 

 
 

  

 Charlotte Jensen 
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