CURRICULUM VITAE

MARIE BRASK
KOMMUNIKATION & JOURNALISTIK

6168 4411

MARIE@MARIEBRASK.COM

WWW.MARIEBRASK.COM

At arbejde med kommunikation af enhver art har altid været det, der har fået
mig til at springe ud af sengen hver morgen. Jeg har arbejdet som
kommunikationskonsulent på alt fra Apple til fagforeningen Blik & Rør. Det, som
især driver mig, er at arbejde med både kreativt og præcist sprog og med sjove
eller fængende artikeloverskrifter, der får målgruppen til at kaste sig over selv
“tørre” emner.
Jeg har egenhændigt skrevet, redigeret og produceret et fagblad. Drevet en
organisations kommunikation på de sociale medier og hjemmesider. Arbejdet
selvstændigt med redigeringsopgaver på Gyldendal og Det Kongelige Bibliotek.
Løftet i flok på projekter på Apple og Ekstra Bladet. Og så er jeg udadvendt,
livlig og god til at snakke med alle og grine højt - nogle gange lidt for meget.

Erhvervserfaring

Kommunikationskonsulent
og journalist
Blik- og Rørarbejderforbundet

2018 - 2019

Freelance
Editor i Apple Inc.
Marcom

2017 - 2018

- Udarbejdelse, udfærdigelse og produktion af fagblad
- SoMe-opstart og vedligehold samt drift af web
- Nyheder, debatindlæg m.m.
- Grafik og billedredigering til site og SoMe
- Brochure- og folderudfærdigelse
- Infographics, bannere og film til web
- Oversættelse (dansk/engelsk)
- Konsulentarbejde
- Projektbaseret konsulentarbejde i både Danmark og
Californien
- Er underlagt tavshedspligt

Freelance
Korrektur, Gyldendal

2016 - 2018

Skribent, Ekstra Bladet

- Artikler til betalingsdelen af Ekstra Bladets net-del

Korrektur
Ekstra Bladet

2014 - 2016

Freelance
Projektarbejde

2012 - 2014

Redaktionssekretær
Alt om Data

2009 - 2012

Webmoderator
Ekstra Bladet

Studentermedarbejder
Det Danske Sprogog Litteraturselskab
Diplomatarium Danicum
Nordens Sprogråd

- Flamingo-produktionen
- Børn- og unge-produktionen
- Historiske bøger

2008

2001 - 2007

- Korrekturlæsning af papiravisen, betalingsdelen af
ekstrabladet.dk, EKSTRA, tekster for marketing og
øvrig brug ud af huset
- Afholdelse af kurser i korrektur og sprogbrug for
journalistpraktikanter
- Redigering, faktatjek, skriv og konsulent
- Korrekturlæsning
- Redaktionel gennemgang af romanerne "Ofrene" og
"William Sidis' Perfekte Liv" og "En Pige og en Dreng"
- Sparring, konsulent
- Gennemskrivning af jura-sites m.m.

- Koordination af tekst- og billedmateriale til Alt om
DATA og Fonas Quality-magasin
- Drift af hjemmeside og SoMe
- Fast skribent for Alt om DATA
- Oversætter for T3 fra engelsk til dansk
- Korrekturlæser og grafisk tilpasning
- Koordinator af konkurrencer
- Moderation af brugerkommentarer på Ekstra Bladet
Nationen
- Vedligehold og udvidelse af Nationen TV
- Blogmedarbejder (moderation og vejledning til
brugerne)
- Fast blogskribent

- Korrekturlæsning af oversættelser
- Databasearbejde til den sammenførende database på
diplomatarium.dk og drb.dk
- Oversættelse (fra middelalderdansk og -engelsk)
- Udarbejdelse af spørgeskemaer og endelig rapport
om parallelsproglighed i undervisningen og
undervisningsmaterialer i samarbejde med professor
Jørn Lund)

Uddannelse
Cand.mag.
Københavns Universitet

Sproglig student
Østre Borgerdyd Gymnasium

2001 - 2007

Hovedfag: engelsk
Tilvalg: lingvistik, dansk, historie
Speciale: sociolingvistisk empirisk analyse af
kønssprog

1996 - 1999

Højniveau: engelsk, latin

Tillidshverv
Bestyrelsesmedlem
Bellahøj Skole

2018 -

Forældrerepræsentant i skolebestyrelsen

Sprog: dansk (modersmål), engelsk (cand.mag.), tysk, fransk, russisk, svensk, norsk (husbehov), latin
(kun læse!)
It: Windows, MacOS, Linux, Wordpress, Drupal, Escenic, Newsgate, InDesign, Photoshop, Canva, Videoscribe,
Officepakken, YouTube m.m. Jeg lærer meget hurtigt nye CMS-systemer og programmer.
Født: 17/11/80
Bosat: toppen af Bellahøj, Kbh.

M ø d m ig p å

w w w .m a r ie b r a s k .c

om

om mig ved
e
er
m
e
r
læ
du
n
ka
Her
,
at læse anbefalinger
udtalelser,
og
eksempler på artikler

læse
meget mere.

