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PERSONLIGE DATA 

 

Navn:   Mark Vistoft Sørensen 

Adresse:  Peter Bangs Vej 171, 1,-1 

  2500 Valby 

Fødselsdato:  17. marts 1984 

Tlf.:   26 21 47 03 

E-mail:   mark@vistoftsoerensen.dk 

PROFIL 

 

Jeg er 27 år gammel og er netop blevet færdiguddannet som cand.ling.merc fra Handelshøjskolen i 

København (CBS). Jeg har læst cand.ling.merc med profilen engelsk og interkulturelle 

markedsstudier, og har qua mit studie og mine studiejobs erhvervet mig stor forretningsforståelse 

og erfaring med tekstproduktion, kommunikation og sprog. 

Professionelt er jeg ambitiøs, motiveret, analytisk og detaljeorienteret. Som person er jeg 

udadvendt, empatisk og målrettet. 

UDDANNELSE 

 

Cand.ling.merc i engelsk og interkulturelle markedsstudier, 2008 - 2011 

Handelshøjskolen i København, Danmark 

Overbygningen i engelsk og interkulturelle markedsstudier giver en grundig forståelse for 

international marketing og kommunikation. Der er fokus på marketingstrategi, forbrugerkultur, 

tværkulturelle perspektiver på forretning og virksomhedsmæssige omstændigheder for 

kommunikation i en international kontekst. Jeg har også haft valgfag i virksomhedskultur, CSR og 

projektledelse. 

Karaktergennemsnit: 8,6 (7-skala) 

 

Kandidatafhandling: Udvikling af kommunikationsstrategi for Cycling Embassy of Denmark, karakter 

10 (7-skala) 

Bachelor i engelsk og international erhvervskommunikation, 2005 – 2008 

Handelshøjskolen i København, Danmark 

Bacheloruddannelsen giver en dybdegående forståelse for den professionelle brug af det engelske 

sprog, både mundtligt og skriftligt, og en generel indsigt i virksomhedskommunikation i en 

international kontekst. 

Karaktergennemsnit: 8,7 (7-skala) 

Bachelorprojekt: Kulturanalyse af Friis & Company, karakter 12 (7-skala) 
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Udvekslingsstudent, september 2007 – januar 2008 

European Business School, London, Storbritannien 

Fag: English for International Exchange Students; Human Resource Management; Cross Cultural 

Perspectives in Business; Integrated Marketing Communications. 

Karakterer: A, B, B, B 

Studentereksamen, 2000 - 2003 

Greve Gymnasium, Danmark 

Højniveaufag: Engelsk og matematik 

Karaktergennemsnit: 8,9 (13-skala) 

JOBERFARING 

 

Badmintontræner – Vallensbæk badmintonklub, august 2009 – april 2011 

Ansvarsområder: 

 Udvikling af spillere på alle niveauer i alderen 6 til 17 år 

 Planlægning af træningsforløb for hver sæson  

Oversætter (projektansættelse, fuld tid) – Rambøll Informatik, juli 2010 – september 2010 

Rambøll Informatik laver IT-løsninger til både den offentlige og private sektor 

Ansvarsområder: 

 Oversættelse af ca. 200 CVer til den interne database 

Kommunikationsmedarbejder – Hans Tørsleff management systems, september 2009 – marts 2010 

HTMS var en virksomhed, der udviklede projektløsningssoftware primært til offshoreindustrien  

Ansvarsområder: 

 Udarbejdelse og udsendelse af det månedlige nyhedsbrev 

 Udarbejdelse af pressemateriale 

 Opdatering af hjemmesiden 

 Udarbejdelse og indkøb af materiale ifbm. events og konferencer 

Udlejer - Europcar, maj 2008 – september 2009 

Ansvarsområder: 

 Kundeservice 
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 Levering af biler 

 

Sagsbehandler – Industriens Barselsfond (fuld tid), juni 2007 – august 2007 

Ansvarsområder: 

 Behandling af refusionssager 

 Kundeservice 

FRIVILLIGT ARBEJDE 

 

Jeg er næstformand i Greve Strands Badmintonklubs seniorudvalg. Mine opgaver indebærer at tage 

imod nye spillere og sørge for, at de føler sig velkomne i klubben, samt lave arrangementer, der 

medvirker til at opretholde og forbedre det sociale klubliv. 

SPROGFÆRDIGHEDER 

 

Dansk:   Modersmål 

Engelsk:  Flydende i både skrift og tale 

Tysk:   Forståelse på brugerniveau 

IT-FÆRDIGHEDER 

 

Word, Excel, PowerPoint (Superbruger) 

INTERESSER 

 

Familie og venner, badminton (tidligere elitespiller, dansk mester i 2001), golf (hcp. 6), fitness 

(styrketræning, cykling og løb). 

REFERENCER 

 

Hans Tørsleff Management Systems 

Hans Tørsleff / CEO / Tlf.: 22 76 62 38 / E-mail: hans@torsleff.dk 

 

Europcar 

Kenneth Skov Casper / Afdelingschef / Tlf.: 33 55 99 00 / E-mail: ksc@europcar.dk 


