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Sara Kaja  
Mortensen

Linda Hansen

Erhvervsakademi Dania 
har ansat nye medarbejdere. 
Sara Kaja Mortensen er 
ansat som underviser på den 
videregående uddannelse til 
serviceøkonom i randers. 
Hun er uddannet cand.merc. i 
strategisk organisation og le-
delse på Aarhus  Universitet. 
Hun har tidligere arbejdet i 
Hr- afdelingen hos industri-
koncernen Siemens, som 
projektmedarbejder hos Coor 
Service Management og 
kommer senest fra en stilling 
som  projektkoordinator og 
proceskonsulent hos vindues-
producenten Dovista. Linda 
Hansen, 37 år, er ansat som 
adjunkt og underviser på ud-
dannelsen til service økonom 
i randers. Hun er  uddannet 

cand.mag. i turisme fra 
 Aalborg Universitet og har 
arbejdet i turismebranchen i 
ind- og udland i 15 år, bl.a. som 
fundraiser og projektleder. 
senest har Linda Hansen un-
dervist på Erhvervs akademi 
Aarhus.

Emilie Juel  
Christensen

Thomas Oxbøll

Pensiondanmark har ansat 
nye medarbejdere. Emilie 
Juel Christensen, 32 år, er 
ansat som personal assistant. 
Hun er uddannet cand.scient.
pol. fra Københavns Univer-
sitet og kommer fra en stil-
ling som rådgiver for Mogens 
Lykketoft, da han var formand 
for De forenede Nationer 
i new York, og har tidligere 
arbejdet i Udenrigsministe-
riet.  Thomas oxbøll, 49 år, 

er  ansat som testansvarlig og 
teamleder for kvalitet. Han 
har en lederuddannelse fra 
 forsvaret, hvor han arbejdede 
som it-konsulent. senest kom-
mer han fra en stilling som 
kvalitetschef hos sparekas-
sernes datacenter SDC.

Medicinalvirksomheden ALK 
har ansat nye medarbejdere. 
Sophia Nowak Hemming-
sen er ansat som chemist i 
afdelingen Preparation. Julie 
Holmboe Bang Sulsted er 
ansat som chemist i afdelingen 
Bioanalytics. Denise Walllin 
Mahler Andersen er ansat 
som support engineer i afde-
lingen Utilities, Automation & 
Calibration.

Mark Matti  
Løfgren

Mark Matti Løfgren, 24 år, 
er ansat som mediekonsulent 
hos annoncebureauet Niche-
huset, hvor han får ansvar 
for nysalg af jobannoncer og 
kunderådgivning. Mark Matti 
Løfgren er uddannet salgs-

elev hos bilforhandleren Seat 
Gladsaxe og har arbejdet som 
salgsrådgiver hos bilforhand-
leren Volkswagen Gladsaxe.

Patrick Marloth  
Hansen

Emil Greve  
Bonde

Ingeniørvirksomheden Sweco 
Danmark har ansat nye med-
arbejdere. Patrick Marloth 
Hansen er ansat som VVs-
driftsrådgiver i afdelingen 
for facilities management i 
Glostrup. Han kommer fra 
en lignende stilling hos inge-
niør- og arkitektvirksomhe-
den Gaihede og skal styrke 
ventilationsgruppen. Emil 
Greve Bonde er ansat som 
installationsingeniør i byg-
geridivisionen i Aarhus. Han 
er nyuddannet civilingeniør 
fra Aalborg Universitet med 
speciale i energi og indeklima.

Mennesker

PR-foto

Ivværksætter fra Hadsund  
MiT KULTURfoRBRUG

Af Anine Holmelund Frandsen

Det første, jeg læser om morgenen:
Jeg lægger ud med at læse dagens avi-
ser og klikke ind og læse nyheder på 
DR.dk, TV2.dk, Linkedin og Twit-
ter. så er jeg opdateret på det, jeg har 
brug for at vide, inden arbejdsdagen 
begynder. 
 
Det ser jeg, når jeg vil underholdes:
Jeg er hyppig gæst på kulturinstitutio-
nerne her i Aarhus. Fordi de er gode til 
at opdatere sig med spændende udstil-
linger og fornyelser, kommer jeg igen 
og igen. Desuden har jeg en svaghed 
for speedway. Både mine børn og ven-
ner griner lidt af mig, men jeg har fak-
tisk været fascineret af sporten, siden 
jeg var dreng.  selvom jeg hverken har 
kørt eller tunet knallerter selv, så var 
jeg en lille dreng, dengang ole olsen 
blev verdensmester, og jeg har fulgt 
sporten siden. Tunede “knallerter” 
med små iltre mænd, der bare pumper 
al deres adrenalin ud i løbet af det ene 
minut, det tager at afgøre, hvem der 

er bedst. Mage til temperament. Det 
synes jeg er rigtig sjovt.

Dem følger jeg:
Det ændrer sig hele tiden, men jeg føl-
ger især de internationale journalister, 
influencers, politikere og andre, der er 
ude at italesætte den positive udvik-
ling i Aarhus. Historisk har der været 
en tendens til at påpege hullerne i 
osten, og nu, hvor vi oplever et radikalt 
fokusskifte, vil jeg gerne bakke op om 
al den positive omtale. Jeg følger også 
landstræner Lars Lindstrøm i orien-

teringsløb, og jeg har stor respekt for, 
at nogen har turdet gå forrest og bringe 
det danske landshold i top.

Det læser jeg:
Lige nu læser jeg “Ikke at ville se”, som 
er fjerde bind i Jan Guillous bogserie 
“Det store århundrede”. 

Det oplever jeg:
Jeg lever, oplever og bor i Aarhus, og 
med gåafstand til de kulturelle ople-
velser, byen og naturen er det her, jeg 
samler min energi. Men jeg rejser også 
meget. Både med familie og qua mit 
arbejde besøger jeg mange europæiske 
byer. Her hentes inspirationen til ud-
vikling, fornyelser og tiltag i Aarhus.

favoritapp:
De apps, jeg benytter mest, er Lin-
kedin, Twitter, Tripadvisor og andre 
rejseapps som eksempelvis Lonely 
Planet. Jeg er også begyndt at bruge 
Google Trips, som jeg tror kommer til 
at sætte nye standarder for, hvordan vi 
bruger apps på telefonen. 

anfr@borsen.dk

Har en svaghed for speedway  
– små iltre mænd og adrenalin
Peer H. Kristensen, direktør for VisitAarhus, henter inspiration til udvikling  
og fornyelse i sin hjemby på sine mange rejser rundt til de europæiske byer 

Peer H. Kristensen, direktør  
for VisitAarhus/PR-foto

I nYe Job

RECEPTION
DIREKTØRSKIFTE I N.H.HANSEN

I 107 år har familien stået i spidsen for NHH. 
Fra oktober 2016 er stafetten videregivet til Claus Wiegand Larsen, 

der har overtaget titlen som administrerende direktør, 
for den familieejede virksomhed med base i Hellerup.

Vi ønsker at markere den store begivenhed, 
og håber meget på at se venner, samarbejdspartnere 

og forretningsforbindelser til reception.

TORSDAG D. 24. NOVEMBER
FRA KL. 15.00 - 17.30

SKOVSHOVED HOTEL
STRANDVEJEN 267 

2920 CHARLOTTENLUND

Giv os gerne på forhånd en tilkendegivelse om, 
at vi ses - mail til sk@nhh.dk

Du er naturligvis meget velkommen, 
hvis du først beslutter dig på dagen!


