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Anja Cilius Jakobsen
Adresse: Buskelundengen 82, 8600 Silkeborg
Telefon: 28510094
Mail: anjaciliusjakobsen@gmail.com
Fødselsdato: 28. oktober 1980
Civilstand: Gift med 2 børn på 8 og 10

Erhvervserfaring
Maj 2018 – fortsat
Selvstændig, ejer af Cilius Web www.cilius.dk, Freelance digital kommunikationskonsulent

Arbejdsopgaver
-

Skrive tekster til hjemmesider
Sætte sider op i CMS
SEO-optimere tekster
Skrive små teasers og dele indhold på sociale medier
Lave digital strategi for henholdsvis hjemmesider og sociale medier
Tænkte strategisk på tværs af digitale og offline kanaler
Forefaldende kontorarbejde som selvstændig; bogføring, mailkorrespondancer o.l.
Opsøgende salg

Kompetencer:
-

Skrive modtagerorienteret samt SEO optimeret tekster
Bestyre forskellige CMS; wordpress, joomla
Webteknologier som HTML og CSS
Digital strategi
SEO-analyse
Opsøgende og udadvendt
Effektiv

Februar 2008 – Maj 2018
Digital Redaktør i Kommunikation, Jyske Bank

Arbejdsopgaver:
•
•
•
•
•
•

Primær ansvarlig redaktør på jyskebank.dk
Gennemskrive fagtekster i et let og forståeligt sprog til jyskebank.dk
Opsætning af hjemmesider i CMS
Formidling af markedsføring af bankprodukter på jyskebank.dk
Kommunikation og skrive nyheder til hjemmeside og nyhedsbrev
Sparre med Marketing og forretning om digital kommunikationsstrategi

•

Bindeled mellem programmører og forretningsansvarlige

Kompetencer:
•
•
•
•
•
•
•

Skrive modtagerorienterede tekster – webwriting
Webstrategi for indhold
Formidling og undervisning mundtligt og skriftligt af best practise indenfor web og tekster
Analyse og design af ny hjemmeside i agilt projekt
Strukturere indhold og bygge website fra bunden
Webteknologier som html og css
Samarbejde med andre faggrupper

Sept. 2006 - Februar 2008
It- og forretningskonsulent i E-bank og Letbank, Jyske Bank

Arbejdsopgaver:
•
•
•
•

Analyse af brugernes behov samt afholdelse af brugerworkshops.
Bindeled mellem brugerne og programmører.
Formidling: Udformning af brugervejledninger, testmanualer.
Test af systemer.

Kompetencer:
•
•
•
•
•
•

Analyse og design af løsninger.
UX: Brugerinddragelse. Brugervenlighed.
Projektorienteret fokus.
Agil arbejdsform
Målrettet skriftlig og mundtlig kommunikation og formidling.
Procesoverblik.

Uddannelsesaktiviteter
2017-2018 Enkeltfag diplom: Ledelse af digitale medier
Danmarks Journalist og Mediehøjskole

Arbejdsopgaver:
-

Undervisning i alt 6 dage
Hjemmeopgave: Skriftlig Business case om konkret problematik (Digital indsats for
jyskebank.dk/erhverv)
Hjemmeopgave: Skriftlig Eksamensopgave
Mundtlig forsvar af eksamensopgave

Kompetencer:
-

Ledelsesteori i et digital perspektiv (forandringsledelse)
Konflikthåndtering og krydspres
Sproget i ledelsesarbejdet
Forholde sig til ’Min ledelsesrolle’ – direct leadership

2004 - 2006 Cand. IT i Webkommunikation
Humanistisk fakultet, Syddansk Universitet, Kolding.

Arbejdsopgaver

Uddannelsens fag er kategoriseret i 3 grupper:
•
•
•

Informationsteknologi (Webwriting, UX, webdesign og specifikke webteknologier som XHTML,
PHP, CSS XML)
Organisation og Kommunikation (herunder fx e-business og webwriting)
Videnshåndtering (E-læring, knowledge management, vidensmodellering fx arbejde med
strukturering af viden i tesaurus, ontologier, semantiske modeller mm).

Arbejdsopgaverne er selvstændig læsning og praktisk opgaveløsning, samt oftest også projektopgaver i
grupper.

Kompetencer
•
•
•
•
•
•
•
•

planlægge opbygningen af et website, herunder informationsarkitektur, brugervenlighed,
navigation og visuelt design
Analyse af brugerbehov.
Indgående kendskab til HTML, CSS og lettere kendskab til PHP og XML
Kendskab til virksomheders organisation, kommunikation og forretningsgange.
Konstruktion af webbaseret vidensbaser (tesaurus, ontologier)
Samarbejde om problemløsning.
Strukturering, planlægning og udarbejdelse af større projekter.
Selvdisciplin, omstillingsevne.

2001-2004 Bachelor i Engelsk
Humanistisk fakultet, Syddansk Universitet, Kolding.

Arbejdsopgaver
•
•
•
•
•

Fag af litterær art (engelsk og amerikansk litteratur + litteraturhistorie)
Fag omkring lingvistik, sprog og formidling
Amerikansk og engelsk historie samt samfundsforhold.
Skriftlig engelsk formidling af eksamensopgaver.
Megen læsning samt skrivning hjemme selv.

Kompetencer
•
•
•
•
•

Viden og teori om litteratur, sprog og formidling
Kommunikation og formidling både af mundtligt og skriftligt sprog.
Selvstændighed, ansvar, selvdisciplin.
Perspektivering, analyse.
God omstillingsevne.

1996-1999 Matematisk student
Esbjerg Gymnasium
•
•
•
•

Engelsk, Dansk, Historie og Biologi – A-niveau
Matematik, Fysik og Tysk – B-niveau
Kemi, Idræt, Billedkunst, Musik, Religion, Oldtidskundskab, Geografi – C-niveau
Tilvalg: Samfundsfag – C-niveau

