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Jeg er cand.mag. i engelsk, dansk og sprogvidenskab med flere
års erfaring inden for journalistik, kommunikation, redaktion, grafik,
video, webformidling, SoMe og korrektur.
Jeg brænder for kommunikation og formidling og er på
hjemmebane i webformidling blandt andet via WordPress og
SoMe.
Jeg skriver korrekt og hurtigt, er fleksibel og lydhør. Jeg er
god til samarbejde og sparring og i at tænke ud af boksen.
Min pen er flydende, og der er (næsten) ikke noget emne,
der ikke kan formidles, så det fremstår lækkert og
overskueligt. Jeg kan lide at tænke strategisk i min
kommunikation og formidle det over forskellige platforme.
Jeg er stærk inden for det digitale, sproglige, humoristiske
og grafiske.

Jeg tilbyder:
- Erfaring i WordPress, MailChimp, webnyheder, videreudvikling af site, vedligehold og opdatering.
- Erfaring med PhotoShop, InDesign, videoproduktion, infographics m.m.
- Erfaring i at arbejde i en politisk ledet organisation, både en fagforening og en brancheforening.
- Erfaring i at formidle kompliceret stof, så det kommer over rampen - gerne kreativt.
- Solid sproglig forståelse og overskud. Jeg er velskrivende og hurtig.
- Gåpåmod, stabilitet og nytænkning.
- Et altid godt humør og en altid dårlig humor.

Referencer kan læses på min hjemmeside www.mariebrask.com, eller jeg kan give
nummeret på den, du ønsker at tale med.
De seneste relevante er:

Torben Vognsen (Fremtidens Hjem) 2044 7755 , Tina Ibsen (RumSnak)
6074 7989 og Michael Nielsen (Dansk PersonTransport) 3133 6900.

Erhvervserfaring
2021 PR-medarbejder
Fremtidens Hjem

- Rundviser
- SoMe
- Nyhedsproduktion
- Eventmedarbejder

SoMe-ansvarlig
Podcasten RumSnak

- Resume-udfærdigelse
- SoMe-posts
- Grafikker
- Eventmedarbejder

- Nyhedsproduktion
- Grafik
- Drift

Drift & journalistik
Hjemmesiden
www.groenforbruger.dk

2020 -2021
- Udarbejdelse og produktion af medlemsblad
- Sprogligt konsulentarbejde
- SoMe, webdrift, nyheder, nyhedsbrev
- Grafik og billedredigering
- Pressemeddelelser, lobby
- Brochurer, flyers, stickers m.m.

Kommunikationsansvarlig
Dansk PersonTransport
(Barselsvikariat)

Oversætter
Nuuday
Engelsk - dansk, dansk - engelsk

2020
- Oversættelse af videomateriale,
præsentationsmateriale og øvrige skriv

Kommunikationskonsulent 2018 - 2019 - Udarbejdelse og produktion af fagblad
- SoMe, drift af web
& journalist
- Nyheder, debatindlæg m.m.
Blik- og Rørarbejderforbundet
- Infographics, bannere, grafik, brochurer, foldere og
film
- Oversættelse (dansk-engelsk)

Redaktør
Editor i Apple Inc.
Marcom

2017 - 2018

- Projektbaseret konsulentarbejde i både Danmark og
Californien
- Er underlagt tavshedspligt

Korrektur
Korrekturlæser,
Gyldendal

2016 - 2018

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

Skribent
Ekstra Bladet

Korrektur
Ekstra Bladet

Redaktion & korrektur
Projektarbejde

- Artikler til betalingsdelen af Ekstra Bladets net-del
og papiravisen

2014 - 2016

2012 - 2014

2009 - 2012
Redaktionssekretær
Alt om Data

Webmoderator
Ekstra Bladet

Studentermedarbejder
Det Danske Sprogog Litteraturselskab,
Diplomatarium Danicum,
Nordens Sprogråd

2008

2001 - 2007

- Korrektur
- Afholdelse af kurser
- Redigering, faktatjek, skriv og konsulent

- Korrektur
- Redaktionel af "Ofrene" og "William Sidis' Perfekte
Liv" og "En Pige og en Dreng"
- Sparring, konsulent
- Gennemskrivning af jura-sites m.m.

- Koordination og tilpasning af tekst- og
billedmateriale
- Drift af hjemmeside og SoMe
- Fast skribent
- Oversætter (engelsk-dansk)
- Korrektur
- Koordinator
- Moderation, Ekstra Bladet Nationen
- Vedligehold og udvidelse af Nationen TV
- Blogmedarbejder
- Fast blogskribent

- Korrektur
- Databasearbejde
- Oversættelse (fra middelalderdansk og -engelsk)
- Udarbejdelse af rapport om parallelsproglighed med
professor Jørn Lund)

Uddannelse
Cand.mag.
Københavns Universitet

2001 - 2007

Sproglig student
Østre Borgerdyd Gymnasium

1996 - 1999

Hovedfag: Engelsk
Tilvalg: Lingvistik, dansk, historie
Speciale: Sociolingvistisk empirisk analyse af
kønssprog
Højniveau: Engelsk, latin

Tillidshverv
Bestyrelsesmedlem
Bellahøj Skole

2018 -

Forældrerepræsentant i skolebestyrelsen,
Medlem af ansættelsesudvalget

Sprog: Dansk (modersmål), engelsk (cand.mag.), tysk, fransk, russisk,
svensk, norsk (husbehov), latin (kun læse!)
It: Windows, MacOS, Linux, Wordpress, Drupal, Escenic, Mailchimp
Newsgate, InDesign, Photoshop, Canva, Videoscribe, Officepakken,
YouTube m.m. Jeg lærer meget hurtigt.
Født: 17/11/80
Bosat: Toppen af Bellahøj, Kbh.
Fritid: Venner & familie, bøger, podcasts,
arrangementer.
Går til Krav Maga.

