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Resumé •  Erfaren sekretær og PA / koordinator / kommunikationsmedarbejder  

•   Dygtig kontaktformidler – får tingene til at ske  
•      Administrativt stærk til planlægning og koordinering 
•    Arbejder meget struktureret / er „den røde  tråd“  i  opgaveløsningerne /  

 skriftlig og mundtlig kommunikation og korrektur internt – eksternt 
•   Jeg når mine mål med omhyggelighed, overblik og punktlig opfølgning     

   •  Jeg er positiv, udadvendt, fleksibel og resultatorienteret 

   •  Trives med samarbejde i teams såvel som selvstændige opgaver      
 
 
 
 
 

Erhvervserfaring •  2004 – 2014: Cobham Surveillance, Spectronic Products -  
(uddybes på flg.   Sekretær - PA / Salgskoordinator / Kommunikationsmedarbejder / Facilitator. 
 sider)  •  2003 – 2004: Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Byggeri 

     og Teknik: Sekretær.  

   •  1999: Center Offset Grafisk Support 
     Barselsvikariat som korrespondent.  

   •  1994 – 1999: TERMA Industries Grenaa AS 
     Sekretær / Korrespondent. 

   •  1990: Royal Dane Quality, Viby J.  
     Kontorassistentvikar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tina Sanggaard 
 
Sønderskovbakken 8                  �  26 84 59 39 
8581 Nimtofte                              tinasanggaard@gmail.com 

LinkedIn: 
dk.linkedin.com/in/tinasanggaard/ 
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Erhvervserfaring,    Januar 2010  – December 2014 
uddybet 

Cobham Tactical Communications and Surveillance (Spectronic) i 
Grenaa,  
Salgskoordinator 
 
Ansvarlig for koordinering på markederne Skandinavien, Asien, Mellemøsten og 
Sydamerika, og har afløst mine kolleger på markederne i resten af verden, når 
der har været behov for det. Dette har givet mig et stort kendskab til diverse 
kundesegmenter og forskellige kulturer. Jeg har både kommunikeret skriftligt og 
mundtligt med kunderne. Administrator  af  firmaet’s  kundekartotek  i  CRM-
systemet SuperOffice.  Derudover har jeg stået for planlægning samt klargøring 
til messer.  
Ansvarlig for kommunikation til medarbejdere via intranettet.  

 
 
 Juni 2007 – December 2009 
 
Cobham Tactical Communications and Surveillance (Spectronic) i 
Grenaa, 
Kommunikationsmedarbejder  
 
Jeg har, sammen med marketingchef og IT, opbygget et intranet fra bunden – 
en SharePoint løsning. Jeg fungerede som webredaktør / hovedansvarlig for 
intranettet, og jeg varetog intro af systemet for nye medarbejdere, undervisning 
af medarbejdere i brugen af samt publicering på intranettet og intern 
kommunikation til danske og udenlandske kolleger på intranettet. Jeg har 
fungeret som sparringspartner for direktør og marketing i forbindelse med 
eksterne kommunikationsopgaver. Dette har inkluderet oversættelse og 
korrekturlæsning på engelsk, dansk og spansk. Jeg har desuden varetaget 
koordination af interne informationsmeddelelser til organisationen samt  
indkaldelse til månedlige informationsmøder samt klargøring af PowerPoint 
præsentation hertil. Stadig PA med fortrolige opgaver for direktøren. 

  
 
 Januar 2006 – Juni 2007 
 
Cobham Tactical Communications and Surveillance (Spectronic) i 
Grenaa, 
Direktionssekretær (PA)  
 
Koordinering af møder, rejseaktiviteter, koordinering af Spectronic’s møde-, 
udstillings- og aktivitetskalender på tværs af funktionerne og divisionerne i 
virksomheden, deltagelse i ledergruppemøder med efterfølgende referatskrivning, 
sproglig korrektur / oversættelse på engelsk, dansk og lidt på spansk, 
koordinering af informationsmeddelelser til organisationen på vegne af direktøren 
samt den øvrige ledergruppe, PA i forhold til vores engelske moderselskab samt 
vores søsterselskaber i USA, Canada og UK.  
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Maj 2004 – December 2005 
 
Cobham Tactical Communications and Surveillance (Spectronic) i 
Grenaa, 
Salgssekretær  
 
Sekretær for salgsdirektøren og bindeled for salgsafdelingen, korrespondance for 
salgsdirektøren samt den administrerende direktør, referat ved ledergruppe- 
møder, sekundær back-up for sælgerne, når de var ude at rejse, spansk support 
for sælgere – herunder også ved oprettelse af nye markeder, rejse- og 
hotelbookings, oversættelse, korrekturlæsning, oprette templates i CRM-system, 
support for Dubai kontoret. 
 
  
Marts 2003 – April 2004 
 

       Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik i Skejby, 
Sekretær 
  
Mødekoordinering (mødebooking, indkaldelse, referat), oversættelse / korrektur til 
/ fra engelsk, redigering af PowerPoint præsentationer, korrektur på skriftlige 
dokumenter, publicering til LandbrugsInfo (som var en stor del af Landscentrets 
website), billedbehandling i Paint Shop Pro, projektsekretær. 
 
Maj - November 1999 
 
Center Offset Grafisk Support i Grenaa, 
Barselsvikariat som korrespondent  
 
Kundepleje, selvstændig ordrestyring (følge en sag fra start til slut), oversættelse 
/ korrektur på diverse tryksager. 
 
Marts 1994 – April 1999 
  
TERMA Industries Grenaa AS, 
Sekretær / Korrespondent  
 
I sekretariatet var mine ansvarsområder følgende: Den engelske korrespondance / 
oversættelse, redigering af tilbud, sekretær for projektledergruppen samt 
sikkerhedsudvalget, mødeindkaldelse samt referat, reception / omstilling, styre 
booking af konferencelokaler, tage imod gæster, ad hoc opgaver. 
 
Sommerferien 1990 
  
Royal Dane Quality i Viby J., 
Kontorassistentvikar  
 
Dette sommerferiejob havde jeg inden jeg startede på sproguddannelsen på  
Handelshøjskolen i Århus. Arbejdsopgaverne var: Udfærdigelse af 
veterinærattester til eksport, afløsning i receptionen, kontrol af fakturaer, 
kasseafstemning. 
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Uddannelse   Januar- Februar 1994 
      
     Erhvervssproglig Bachelor i engelsk / spansk  
     fra Handelshøjskolen i Århus. 
     Efter hjemvendt studieophold i Mexico afsluttede jeg bachelorgraden  i  
          starten af året.   
 
     September - December 1993 

 
4 måneders studieophold i Mexico (Universidad de Guadalajara)  
i forbindelse med ovennævnte BA-studium. Her fulgte jeg undervisning i spansk 
konversation og grammatik samt et kursus i forholdet mellem Mexico og USA. 

 
 August 1990 – Juni 1993 
  
 Korrespondent i engelsk / spansk  
 fra Handelshøjskolen i Århus. 
 
 August 1985 -Juni 1987 
  
 Højere Forberedelseseksamen (HF)  
 fra Århus Statsgymnasium.  
 
 
 

 
IT    •  Officepakken – brugerniveau  

   •  ERP-systemet Axapta 3.0 – primært ordrer- og lagermodulerne 

   •  CRM-systemet SuperOffice – superbruger   

   •  Intranet: SharePoint 2007 – superbruger 
 
 

Sprog  •  Dansk – skriftlig og mundtlig kommunikation modersmål 

   •  Engelsk – skriftlig og mundtlig kommunikation på højt niveau 

   •  Spansk – skriftlig og mundtlig kommunikation på højt niveau 

   •  Tysk –  mundtlig kommunikation på basis niveau 
 
 
Personlige data •  46 år og mor til to børn på henholdsvis 17 og 14 år  
   •  Jeg er en selvstændig, arbejdsom og glad kvinde  

   •  Jeg er engageret og energisk, og jeg formår at holde et højt aktivitetsniveau og 
samtidigt holde hovedet koldt og bevare roen.  

   •  Jeg er tillidsskabende, positiv og altid nysgerrig efter at lære nyt 
 
 

Fritiden •  Fritiden bruges hovedsagligt med familie og venner 

   •    Jeg holder meget af at løbe 

   •  En god bog får altid tiden til at flyve afsted 

   •  Haven nydes i fulde drag om sommeren 

   •  Jeg elsker at rejse og opleve andre kulturer  
 


