Marianne Ahle Madsen, Ledelses- og karrierekonsulent

Marianne arbejder med mennesker, som ønsker sig et nyt ståsted i livet og søger
støtte til dette afsæt, så det bliver muligt at tage de første skridt. For ledere, som
ønsker støtte til personlig udvikling og ønsker om at komme i mål med nye
områder og som vil ændre deres ledelsesstil og deres relation til medarbejderne.
For private, som søger støtte til personlig udvikling og ønsker om at komme i mål
med nye områder, til karriereplanlægning og alle jobsøgningens aspekter.
Mariannes faglige profil er bygget op om en bred indsigt i formidling og
undervisning samt pædagogiske og psykologiske teorier kombineret med en stor
viden om, hvordan uddannelsesinstitutioner og virksomheder arbejder. Med over
30 års erfaring som konsulent, coach, sparringspartner, koordinator, planlægger og
underviser, har hun adskillige strenge at spille på, som kommer kunden til gode.
Marianne er udadvendt, optimistisk, entusiastisk og handlingsorienteret. Har en
god evne til at skabe begejstring og til at inspirere andre i arbejdet mod nye mål.
Hun er god til at bevare overblikket og kan indgå i flere roller, som nævnt ovenfor.
Hun er desuden alsidig, nysgerrig og optaget af muligheder specielt i forhold til
menneskers potentiale og udvikling.

Erhvervserfaring:
Sept. 2016 – Ledelses- og karrierekonsulent, Projektansat hos AndersHjorthConsult.
Coacher og afklarer både ledere og ansatte i forhold til personlig udvikling og videre
karriereplanlægning. Coacher ved læse- /skriveudfordringer og giver desuden støtte
til at blive mere fortrolig med tysk sprog og kultur.
2015 – 2016 Læsevejleder på TEC, Technical Education Copenhagen, Hvidovre.
Støtter læsesvage elever i samarbejde med faglærere. Vejleder og rådgiver i
forbindelse med elevpladsansøgninger, CV og ansøgning samt om netværk.
Afholder motiverende og coachende samtaler.
2013 - 2015 Vejleder på TEC, Technical Education Copenhagen, Frederiksberg.
Vejleder og afklarer unge ledige mellem 18-30 år videre til uddannelse via en
afklarende indsats på 4 uger i samarbejde med Københavns kommune. Der vejledes
via coachende samtaler, individuel vejledning, gruppeopgaver samt gruppebasseret
vejledning.
2009 - 2013 Proces– og jobkonsulent på Kofoeds Skole
Afklarer og vejleder ledige i forhold til arbejdsmarkedet med gode resultater i form
af øget selvværd, udarbejdelse af CV'er samt ansøgninger. Har specielt gode
resultaterfaringer med virksomhedspraktikker som en jobåbning.
2008 – 2009 Proces- og Jobkonsulent i projekt UNO 2 på Kofoeds Skole
Planlægning og igangsættelse af projekt som afklarer ledige i forhold til
arbejdsmarkedet. Evaluering ses på www.strategisk-netvaerk.dk
2004 - 2008 Jobkonsulent på Kofoeds Skole
Afklaring af elever m.h.t. jobparathed og udarbejder handleplaner. Kontakt til interne
implicerede parter på skolen såvel som eksterne samarbejdspartnere. Udbygger og
vedligeholder kontakt og netværk med virksomheder.
2003 – 2004 Lærer på Daghøjskolen Københavns Forkursus
Tilknyttet som vikar i alle skolens fag og har fået yderligere erfaring inden for det
voksenpædagogiske læringsområde.
2002 – 2003 Lærer på Amager Lille Skole
Klasselærer for 6. klasse, sprogfag samt matematik i de ældste klasser.
Konflikthåndtering og forældresamarbejde.
1993 – 2002 Handelsskolelærer på Niels Brock Handelsskole i København
Underviser HG klasser samt fører specialeklasser til fagprøven inden for tekstil.
Arbejder som studievejleder og med implementering af hele EUD- reformen i 1996.
Arbejder i selvstyrende teams og har erfaring med projektarbejdsmetoden. Skaber
helhed for eleverne i vekseluddannelsessystemet specielt ved, at have kontakt med
elevernes praktikpladser.

Relevant uddannelse og kurser:
2015 Vejledning og samfund, Modul i Diplomuddannelse i Vejledning på UCC
2013 Erhvervsmentorkursus hos Foreningen Nydansker/ Wattar Gruppen
2012 Mentorkursus: Udsatte grupper på arbejdspladsen v/ MENTOR company
2011 Praktisk Konflikthåndtering og Mægling v/ Center for konfliktløsning
2010 Vejledning og individ, Modul i Diplomuddannelse i Vejledning for fagfolk,
der vejleder mennesker på kanten af arbejdsmarkedet på UC Sjælland/ RUC
2005 – 2009 Realkompetenceguide-kursus i Odense
Coaching-kursus på Kofoeds Skole ved Karina Munk
Integrationsnetværker-kursus på Køge Handelsskole
1998 – 2000 Pædagogisk Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik fra DEL/ DPU
Kvalificerer til at arbejde med didaktisk planlægning, ledelse og
udvikling af uddannelser og undervisning, samt afklaring af
kvalifikationer og kompetencer.
1994 Handelsfaglærereksamen i samfundsfag fra DEL
1989 – 1993 Folkeskolelærer fra Frederiksberg Seminarium
• Linjefag
- tysk og samfundsfag
• Grundfag
- håndarbejde, formning og idræt
• Kurser
- voksenpædagogik og svømmelærereksamen
Færdigheder:
• Kvalitetsbevidst, kreativ, energisk, målrettet og handlekraftig
• Behersker tysk og engelsk flydende i tale og skriftligt til husbehov
• Forstår og taler svensk og norsk
• Har kørekort B og PC færdigheder
Privat:
Bor på Amager med min mand, som er projektleder i Københavns Kommune og
vores dreng på 15 år. I fritiden sætter jeg pris på et aktivt familieliv, er ikke-ryger,
løbetræner, bruger gerne cyklen som transportmiddel. Er kreativ med syning og
istandsættelse af gammelt hus og gamle møbler m.v. er til havearbejde, naturoplevelser og friluftsliv. Fritiden bruges så ofte det er muligt i vores svenske
ødegård i samvær med familie og venner.

