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Erhvervserfaring

2014 -

Selvstændig
Hos Kontor Syd fik jeg afprøvet så mange af mine kompetencer og fik modnet min idéhjerne, at jeg besluttede mig for, fremadrettet, at fokusere på denne del af mine kompetencer. For at kunne fokusere på dette
karrierefokus inden for konceptudvikling og idéudvikling, fandt jeg det nødvendigt at opsige mit fuldtidsjob.
Herved fik jeg skabt den luft der var nødvendig, for at kunne overskue de nødvendige skridt og arbejdsopgaver, som skal føre mig i den retning jeg ønsker.
Udover at udføre freelance arbejde som selvstændig, holder jeg stadig alle mulighederne åbne for en fastansættelse, der vil kunne tilbyde den fleksibilitet jeg efterspøger, samt tilbyder rum til at lade mig køre nogle
sideløbende ideer.

2011 - 2014

Kontor Syd A/S
Kontor Syd er Syd- og Sønderjyllands førende kontorforsyning. Hos Kontor Syd blev jeg ansat i en ”selvopfunden” stilling som ”Webshop Koordinator”. Stillingsbetegnelsen var egentligt ikke særlig sigende i forhold
til det arbejde, jeg udførte. Men på ansættelsestidspunktet var mine arbejdsopgaver endnu ikke klarlagt.
Mit job bestod i ”sin enkelthed” at digitalisere Kontor Syd. Dette førte til en række webudviklingsprojekter,
hvor jeg både blev autodidakt webdesigner, og tilegnede mig en masse nye kompetencer, samt fik afprøvet
min teori i praksis.
Du kan se eksempler på nogle af projekterne for Kontor Syd, her.

2009– 2010

Tønder Handelsskole
Sideløbende med specialeskrivningen arbejdede jeg et år som underviser ved Tønder Handelsskole. Første
halvår som selvstændig konsulent og andet halvår som ansat. Jeg skulle primært undervise HHX-elever i
hovedfaget, Medie og IT. Her var jeg fagansvarlig for klassen, og udviklede selv det meste af mit undervisningsmateriale.
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2007 – 2010

Lomax A/S (Webanalyse Manager, fuldtid og freelance)
Lomax er nok Danmarks førende kontorforsyning, online. Sideløbende med det første halvår som underviser
ved Tønder Handelsskole, arbejdede jeg fortsat for Lomax som selvstændig. Jeg startede hos Lomax som
selvstændig konsulent tilbage i 2007, sideløbende med mine studier på IT-Universitetet, hvor min primære
opgave var at tage deres AdWords-konto in-house og opsætte denne. Her var jeg samtidig ansvarlig for
Webanalyse til ledelsen. Efter endt speciale blev jeg ansat fuldtid, og fortsatte en periode som fjern-distance-ansat, efter jeg flyttede til Padborg.
Du kan læse mere om nogle af mine projekter hos Lomax, her.

2007 – 2010

Selvstændig konsulent
Under studiet på IT-Universitetet oprettede jeg mit eget CVR-nummer og begyndte som selvstændig konsulent. Størstedelen af mit arbejde lå hos min faste kunde Lomax. Dog blev det også til flere sideløbende projekter, hvor jeg fik opbygget en del hjemmeside og reklamebannere i Flash.

2006 – 2006

Webredaktør ved Lederweb.dk (studiejob)
Lederweb er en informationsside til offentlige ledere. Her arbejdede jeg kortvarigt, som studentermedhjælper, som webredaktør. Jeg kan tilskrive Lederweb en stor del af æren for mit valg om at blive selvstændig
under mit studie. Dels gjorde mig nogle sunde og livsvigtige erfaringer, da jeg oplevede hvilke begrænsninger
jeg havde, for at kunne udfylde den rolle jeg havde. Herudover oplevede jeg, hvor vigtig en faktor variation
spiller i min hverdag.

2003 – 2006

MS Marketing International (studiejob, Glasgow)
MS Marketing International var én af Skotlands største oversætterbureauer og telemarketingbureauer. Siden er virksomheden lukket, og det meste af arbejdet sendt til Irland og Indien.
Sideløbende med mit bachelor studie i Glasgow, havde jeg både natarbejde på natklub, samt en ugentlig
arbejdsdag på et marketingbureau. Her var mit primære arbejde at udføre oversættelsesarbejde fra Engelsk
til Dansk. Her var jeg ansat under de 2 år jeg boede i Skotland. Sideløbende arbejdede jeg også freelance
som oversætter for Zoommedia i Berlin (online).
Blandt kunder jeg udførte oversættelsesarbejde for var bl.a. Nike, Hewlet Packard (HP) og Siemens.

2001 – 2002

Cybercity
Cybercity, grundlagt af Klavs Riskjær, var på daværende tidspunkt nok Danmarks eneste seriøse konkurrent
til TDCs internet. Cybercity er nu opkøbt af Telenor (tidligere Sonofon).
Efter mit ophold i Irland fik jeg først arbejde hos Magasin, og herefter ansættelse i Cybercity, hvor jeg arbejdede som supporter i næsten et år frem til min studiestart på CBS.
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2000 – 2001

Udlandsophold i Irland (fuldtid)
Efter gymnasiet flyttede jeg til Irland, hvor jeg boede i Waterford (syd Irland) og Dublin. Under perioden
tilbragte jeg længere perioder i Nordirland, som har fascineret mig meget. I perioden arbejdede jeg som
porter og bartender.

Uddannelse:
2009-2010

Speciale (kandidat)
Speciale-emnet var ”Online optimering i danske kommuner”, med særligt fokus på kanalstrategi og webanalyse. Jeg brugte Sønderborg Kommune som case-kommune, og påviste hvordan kommunen kunne effektivisere sine processer online, samt få flere borgere til at benytte deres online selvbetjeningsløsninger, for
derigennem at skabe store besparelser i kommunen. Specialet kan downloades her: www.packroff.dk/speciale/speciale.pdf

2006 – 2010

Kandidat, E-business (IT-Universitetet København)
Jeg tog min kandidatgrad over 4 år, da jeg arbejdede fuldtid det meste af perioden, samt ugentligt pendlede
til Jylland fra 2007-2010.

2005 – 2006

BA Communication and Mass Media (Brock-University Canada)
Fortsættelse af min skotske uddannelse og afsluttende år på min bachelor.

2003 – 2005

BA Communication and Mass Media (GCA, Skotland)
Denne uddannelse findes ikke tilsvarende I Danmark. Kommunikationsuddannelsen er underlagt Business
fakultetet, og tilgangen er forretnings-minded med henblik på at skabe profit.

2002 – 2003

BA Engelsk med kommunikation
Jeg valgte denne uddannelse med interesse i kommunikationen. Jeg valgte at skifte uddannelse og flytte til
Skotland, for at fokusere udelukkende på kommunikation, og desuden blive endnu bedre til engelsk.

1997 – 2000

Sproglig student (Himmelev Gymnasium)
I et år var jeg medlem af bestyrelsen på gymnasiet samt elevrådsformand, og har i alle 3 år været en aktiv
del af elevrådet, hvor jeg blandt andet fik forhandlet 150.000 kr. igennem til mine mærkesager (som primært
var film og medie redigeringsudstyr).
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