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PROJEKTERFARING

Jeg er en erfaren projektleder og
behersker processen fra ide til færdigt
produkt og evalueret resultat. Jeg kan
fundraise, styre økonomi, lede og
fordele arbejdet – følge en
projektplan men alligevel være
fleksible i den kreative proces. Jeg har
flere store projekter bag mig. Jeg
elsker udvikling og via min
nysgerrighed, er jeg god til at skabe
netværk, sammenhængskraft og
fællesskaber. Jeg har også et blødt
punkt for at arbejde med mennesker.
Hele mit voksenliv har været præget
af frivillighed, kundekontakt og
undervisningssituationer. Jeg er i
øjenhøjde med folk og serviceminded
i alle situationer.

? - 2018 Foreningen Tissø Marked og Kulturformidling
Bestyrelsesmedlem og tovholder på undergrupperne: Vikingelejr
ved Tissø og Vikingeskibet Frigg.

KONTAKT
TELEFONNUMMER:
29421939
MAIL:
brandstrupkathrine@gmail.com
ADRESSE:
Bymarken 4
4490 Jerslev Sj.

MIN KREATIVE SIDE
Jeg har en passion for historiske
tekstiler og dragter – især vikingetidsog middelaldertøj. Den er kommet til
udtryk både via min specialisering på
universitet og flere gange i mit
arbejds- og fritidsliv. Den har et stille liv
på min blog: textilarkeolog.dk – som
der længe ikke har været tid til at
pusle om.

2020-2014 Museum Vestsjælland
Alle processer i events f.eks. middelalderfestivaler. Opgaver som:
fundraising, økonomistyring, projektledelse, kollegaledelse,
frivilligledelse, pressehåndtering, skabe indhold og rammer,
koordinering af hele myndigheds- og tilladelsespakken, håndtere
eksterne samarbejdspartnere og interessenter.
Alle elementer i frivillighed på museet – administration, GDPR,
sociale arrangementer, kurser m.m.
Projekter i skoletjenesten med udvikling af undervisningsmateriale –
skriftlige og mundtlige, etablering af partnerskaber og samarbejder
med skoler, lærer og elever.
2018-2013 Vævere i Vestsjælland og Vævernes Hus
Etablering af frivillig forening og alle aspekter af drift og udvikling af
en forening. Etablering af et forlag og udgivelse af publikationer.
Fondssøgning og projektadministration på små og mellemstore
projekter (udvikling af visuel identitet, projekt munkekutter og projekt
korsriddertapet, Vævefestival og udstillinger samt Scandinavian
Weaving netværk og seminar).
LAG-projektet: udvikling af turistkoncept og etablering af
tursimevirksomhed. Alle led fra projektidé, ansøgningsfasen,
økonomistyring, projektansættelser, lønudbetaling, projektplan og
gennemførsel af denne, PR i projekter og om projektet, fremstilling
af outputs og produkter i projektet, afrapportering og udbetaling af
midler.
Etablering af en iværksættervirksomhed og med-direktør for denne
med opgaver som økonomistyring, momsafregning, årsregnskab
m.m. samt modtagelse af Dronningen i 2017.
2013-2012 Kalundborg Museum
LAG-projektet Korstogsbyen Kalundborg. Jeg fik overdraget
projektet efter bevillingen var givet. Opgaver: projektledelse og
gennemførsel af projektet i henhold til projektplanen.
Økonomistyring i samarbejde med Kalundborg Kommune.
Afrapportering og slutudbetaling.
Flere mindre projekter: samarbejde med produktionsskolen,
udvikling af en skoletjeneste og afvikling af events.

PERSONLIGT

ERHVERVSERFARING

Født i 1978.
Gift med Morten og mor til Rosa på 10
år, Alde på 6 år og bonusmor til Olivia
på 18 år.

Museum Vestsjælland, Formidlingsinspektør
2020-2014
Undervisningsforløb – primært indskoling og mellemtrin samt
førskolebørn. Afvikling af ferieaktiviteter for familier. Tovholder for
frivillige og projektleder på Middelalderfestivalerne i Ringsted og
Kalundborg.

HOBBYER
Tissø Vikingemarked –
Vikingehåndværk og lejrliv
Hvidebæk Idrætsforening –
Gymnastik
Forældreråd på børnenes skole

Vævernes Hus, Projektleder og direktør
2018 - 2016
Projektleder på udvikling og etablering af en turistvirksomhed.
Ledelse af frivillige, økonomistyring, formidlingsevents,
netværksdannelse og Dronningebesøg.
Euman a/s, Spiludvikler og projektleder
2013
Ansvarlig for formidling på Kalundborg Museum med særlig fokus
på udvikling af mobilspil, formidlingsapp og -film samt events.
Kalundborg Museum, Formidler
2012–2011
Udvikling af undervisningsmateriale og etablering af
formidlingsaktiviteter samt projektleder på formidlingsprojektet
Korstogsbyen Kalundborg.
Ubby Fri- og Efterskole
2010-2008
Ansat som pædagog i SFO’en. På barsel.
Vikingeborgen Trelleborg
2007
Formidlingsleder med ansvar for skoletjeneste, familieaktiviteter og
frivilligkontakt.
Hjemsted Oldtidspark
2006
Formidlingsleder med ansvar for skoletjeneste, familieaktiviteter og
frivilligkontakt.
Moesgård Museum
2005
Museumsformidler.

UDDANNELSE
Køge Handelsskole
2011
Fagmodul i Projektledelse
Århus Universitet
2004-1998
Cand.mag. i Middelalderarkæologi med supplering i
Tekstilvidenskab.
Varde Gymnasium
1997-1994
Sproglig-musisk student.

