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PROFIL  

Med min store passion og erfaring indenfor arbejdet med administrative opgaver, økonomi, 

IT og GDPR, arbejder jeg såvel godt med varierende som med rutineprægede opgaver. Jeg 

tager fuldt ud ansvar for arbejdet, både med de selvstændige opgaver, som i samarbejde 

med kollegaer og samarbejdspartnere, internt og eksternt. Her sætter jeg stor pris på, og 

giver god sparring og bidrager desuden til det gode humør og det gode sociale-

sammenhold, ligesom at respekt og tillid til/fra dem omkring mig betyder meget. 

 

Uddannelse: Kontorassistent med speciale i administration – Klik her 

 

Mine kompetencer: økonomi og diverse administrative opgaver • GDPR • webfunktioner som 

f.eks. vedligehold af hjemmeside • kundekontakt og vejledning pr. telefon/skrift/personligt • 

dokumenthåndtering • korrekturlæsning • brev- og referatskrivning • bogføring • stamdata 

•--fakturabehandling--D/K--•--ordrebehandling--• vareindkøb • produktsalg mv.  

- Desuden har jeg en bred erfaring indenfor arbejdet med IT og har let ved at sætte mig 

ind i—nye systemer—og--procedurer. 

 

Serviceminded • Fleksibel • Stabil • Ansvarsbevidst og Engageret • Struktureret og 

Systematisk • Positiv og med et godt humør 

 

 

ERHVERVSERFARING   KONTORASSISTENT Novasol Hune 

2020 → oktober (tidsbegrænset)  

Kundeservice ifm. reservationer og mangler mv. (telefonisk, personligt og 

skriftligt)  

Problemløsning og bestilling af håndværkere  

Nøgleudlevering  

Administration af glemte sager  

Vedligehold og åbne/lukke af reception, beplantning samt vande planter 

ude/inde  

Kassebeholdning, bogføring samt administration af kvitteringer, ind- og 

udbetalinger i kassen  

Diverse ad hoc opgaver 

 

 

                         
 
 

                                                                       

     
 

CV 

 

ADMINISTRATION 
 

OG BOGHOLDERI    

 

 

                         

RIKKE NØRGAARD  

DYRBERG 

 

9500 Hobro 
Mobil: 2335 6360 

E-mail: dnrikke@gmail.com 
Født: 1980 

Min LinkedIn profil 
 

 

mailto:dnrikke@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/rikkedyrberg/
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KONTORASSISTENT Connection Vikar ApS Aalborg 

2019 (projektansættelse) 

Implementering af GDPR i organisationen med alle dertil hørende 

aktiviteter.  

Persondatapolitik  

IT-politik  

Sletteprocedure samt implementering heraf 

Tavshedserklæring  

Indhentning af databehandleraftaler  

Personalehåndbog  

Artikel 30 skemaer 

Risikovurdering og konsekvensanalyser med mere 

 

ADMINISTRATIV MEDARBEJDER Fotograf - Den lille original 

2018-2019 (Deltids ansættelse) 

Administration og økonomi: 

Herunder bl.a. Bogføring, fakturering 

Kundekontakt, ekspedition personligt/e-mail/telefonisk 

Diverse ad hoc-opgaver 

 

KONTORASSISTENT VESTHIMMERLANDS FORSYNING 

2018 (projektansættelse / tidsbegrænset ansættelse) 

GDPR og IT – Opgaver primært ifm. EU-Persondataforordningen 

                          

KONTORASSISTENT DB SCHENKER A/S AALBORG 

2018 (Praktik) 

Kontering af fakturaer (Client Access, Ciel) 
Opfølgning/gennemgang af kreditnotaer  

Arkivering 
 
RECEPTION OG BUTIK MARIAGER SALTCENTER 

2017 (Praktik) 

Ekspedering og vejledning af kunder 

Betjening af kasseapparat 

Pakning og udpakning af varer 

Opfyldning i butik 

Behandling af ordrer fra webbutik  

 
ADMINISTRATIV MEDARBEJDER MARIAGERFJORD KOMMUNE – 

Fagenheden arbejdsmarked 

2014 – 2016 

Indenfor områderne: Rehabilitering og Sygemeldte, Kontanthjælp samt 

Integrationsteam: 

Fakturabehandling med kontering 

Udarbejdelse af informationsmateriale såsom velkomstmateriale til nye 

integrationsborgere 

Oprettelse af virksomhedspraktikker og blanketter hertil  

Behandling af materialer ifm. danskuddannelse 
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Partshøringer ifm. fremmøderegistreringer 

Journalisering af sagsmateriale 

Oprettelse og udsendelse af indkaldelser 

Borgerbetjening samt kontakt til borgere, virksomheder og 

samarbejdspartnere 

Øvrige ad hoc opgaver 

 
KONTORASSISTENT MARIAGERFJORD VAND A|S  
ARDEN/HADSUND – ØKONOMI 

2013 (tidsbegrænset ansættelse) 

Oprettelse/redigering af stamdata - behandling af kontoudtog –  

kontering af diverse fakturaer – D/K fakturering og behandling af rykkere - 

bankafstemninger – bogføring – lønbehandlingsopgaver  

arkivering og journalisering - udfylde og indsende tilskudsansøgninger - 

beregning af el- og vandafgifter 

referat-/brevskrivning - bestilling af kontorartikler samt lagerstyring 

postbehandling, både fysisk og elektronisk 

Kontakt til forbrugere, samarbejdspartnere og leverandører (telefon/e-mail) 

Udfærdigelse af præsentationsmateriale til møder 

Klargøring til møder - vejledning og support 
 

KONTORELEV MARIAGERFJORD VAND A|S ARDEN/HADSUND 

2011-2013 - Se ovenstående 
 

HUSASSISTENT – PSYKIATRIEN REGION NORDJYLLAND 

2010-2011 

Her stod jeg for diverse opgaver som f.eks. brevskrivning – 

telefonbetjening – postbehandling - færdiggørelse af 

evalueringsskemaer, kursusoversigter, materialemapper til 

undervisningen mv.  

Desuden varebestilling - klargøring af forplejning til kursister - 

vedligehold af undervisningslokaler 
 

KONTORMEDHJÆLPER SKOLE AFDELINGEN  

REBILD KOMMUNE TERNDRUP 

2009 (tidsbegrænset ansættelse) 

Scanning og indtastning af journalmateriale til WinPPR - journalisering og 

arkivering 

Brevskrivning 

Telefonisk og elektronisk borgerkontakt Postbehandling - 

såvel brevpost som elektronisk. Servicering af borgere og 

kolleger - klargøring til møder mv. 
 

2008 - Butiksmedhjælper Foto-Kino Click, Hobro (Praktik) 

Kundeekspedering, vareopfyldning, fotoredigering/-fremkaldelse, 

pakke ordrer ud/ind mv. 

2007-2008 - Rengøringsassistent Novozymes og EUC NV Sj. Kalundborg 
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DRIFT AF EGEN VIRKSOMHED – SALG AF HELSEPRODUKTER 

2006-2009 

Kundekontakt: personlig, telefonisk, e-mail 

Momsregnskab – fakturering - ordrebehandling 

Hjemmeside opbygning og vedligehold med salg,  

messedeltagelse, temadage 

Markedsføring med bl.a. Google adwords 

 

2006 – Vikar: Julemedhjælper Postdanmark Sjælland 

Herunder sortering af pakker 

2006 – Vikar: Statusmedarbejder Jem & Fix Sjælland 

Herunder optælling (nat) 

2006 - Vikar: Butiksmedhjælper – Håndarbejdscentret Slagelse 

Ekspedering, pakke ordrer ud/ind mv. 

2004-2006 Vikar: Handicaphjælper, Omsorgsmedarbejder og 

Hjemmehjælper 

Bofælleskabet Spentrup, Bo- OG servicecenter Høng og Team Grand Kalundborg 

Inden da er jeg opvokset med økologisk landbrug samt med salg nær Viborg 

 
2020 Webinar Seneste afgørelser fra Datatilsynet – GDPR – 

PrivacyBoost/LinkedIn 

2020 Webinar Seneste afgørelser fra Datatilsynet – GDPR – 

PrivacyBoost/LinkedIn 

Oplysningspligten i art 13+14 krydret med et par nye afgørelser fra 

Datatilsynet derom. 

2020 Webinar Fremtidens kompetencer - HK Nordjylland 

Oplysning og gruppedebat omkring fremtidens kompetencer og jobområder. 

2020 Webinar Arbejde med lister i Excel – HK 

Filtrering og sortering, opslags- og hvis-funktionen, sammenkædning af 

felter mv. Desuden betinget formatering samt pivottabeller, som gør det 

meget hurtigt at lave optællinger. 

2020 Webinar Praktisk problemløsning – NEXT Business / HK  

2020 Webinar Regnskabsanalyse – nøglen til nøgletallene – HK  

2020 Grundlæggende løn- og personaleadministration - HK  

2020 Bliv hverdagsmester i forhandling – HK  

menneskelig adfærd, relations skabende redskaber og overbevisende 

kommunikation. 

2020 Den nye ferielov - HK / Elmer advokater 

2016 Aalborg Handelsskole - Webmedarbejder 

Her arbejdede jeg med Photoshop, Access, PowerPoint, Dreamweaver, 

WordPress og CMS - valg, planlægning og opbygning af webløsninger - 

grafik, tekster og sprogbrug til websider. 

2014 Dania Randers - Human Resource Management 

2014 Personlig udvikling og effektiv kommunikation – herunder Personlig 

udvikling til arbejde og uddannelse, Kommunikation og feedback i 

administrativt arbejde. 

 2014 Engelsk Jobrelateret 

KURSER OG  

UDDANNELSER 
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 2011-2013 Aalborg Handelsskole - Mariagerfjord Vand a|s 

 Kontorassistent med speciale i administration – udlært i økonomiafdeling 

Herunder Navision C5 – Løn og lovgivning 

 Moms og afgifter - Skriftlig/mundlig kommunikation 

 2012 Lessor Løn – Mariagerfjord Vand a|s 

 2011 Mdoc (Journaliseringssystem) - Mariagerfjord Vand a|s 

 2008 Grundlæggende regnskab og Excel udvidet Aalborg Handelsskole 

2006 Salgs- og præsentationsteknikker ifm. virksomhedsdrift  

2004-2005 1-årig HH Erhvervsakademi Midt 

 2000-2003 3-årig HF VUC Viborg 

 1999 – 2000 EDB og Informatik VUC Viborg 

1997-1999 FUU (den Frie Ungdoms Uddannelse) Linieskolen Hadsten, Galleri NB 

i Viborg, Krabbesholm højskole, Randers Kunstskole mm. samt afslutteligt 

udfærdigelse af kunstudstilling på Medborgerhuset i Viborg 

 

2017 Aktiv deltagelse ved lokale fællesprojekter, møder og gøremål mv. 

2011-2012 Ravnkilde Idrætsforening – Sekretær   

2005-2007 Roskilde Festival – renovation og genbrug 

 

SPROG   Dansk skriftligt og mundligt  

 Engelsk skriftligt og mundligt  

 Tysk skriftligt og mundligt (kendskab) 

 
 

 IT  Herunder MS Office-pakken og Microsoft365 (F.eks. Outlook, Word, Excel, 

Powerpoint, Access mv.) samt OneDrive 

  POS (registrering og kassebogføring mv.) 

   Client Access – Ciel (kontering og bogføringssystem) 

Journalisering: SbSys, Mdoc og WinPPR, DocuNote 

KMD Opera (bl.a. borgerinfo, aktiviteter og blanketter) 

OPUS fakturasystem - Brugerdata (økonomisystem),  

Lessor løn (kendskab) 

  Dynamics Navision 

KMD FAS (Forbrugsafregningssystem) (kendskab) 

C5 (økonomisystem) (kendskab),  

E-conomic og Dinero regnskabsprogrammer 

Google adwords  

Dreamweaver (hjemmesideprogram) 

   Hjemmeside opbygning/vedligehold  

 WordPress (hjemmesideprogram) 

 Diverse fotoredigerings apps (Font Candy, PicCollage, Layout, PS Express) 
 

FRITID. Hus/have, drivhus og indendørsplanter og planteformering 

Holder mig løbende opdateret via webinarer og podcasts omkring GDPR- 

afgørelser og andet spændende 

IT og computer: herunder hjemmesideopbygning, blog og  

sociale medier (Wordpress/Instagram/LinkedIn/Facebook mv.) 

FRIVILLIGT / 
ORGANISATORISK 
ARBEJDE 
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 -Udarbejdelse af kort til diverse begivenheder samt IT support 

Loppemarkeder / plantemarkeder 

Engagement ved lokale projekter og arrangementer 

Gåture samt holdsport/-aktiviteter 

Fotografering og fotoredigering  

Familie og venner naturligvis 
 

 

 REFERENCER Oplysninger kan gives efter aftale 


