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CURRICULUM VITAE 
 

Personlige Data 
Tinne Troelsen Geiger 
Chef for Uddannelsesservice 
Telefon: +45 353-23560 
E-mail: tinne.troelsen.geiger@jur.ku.dk 
 

Erhvervserfaring 
2014 - nu  Chef for Uddannelsesservice, Det Juridiske Fakultet, Københavns 

Universitet 
• Opnåelse af stabilitet i teams – herunder mindskelse af særligt langtidssygefravær 
• Tværgående samarbejde mellem teams og mellem enheder 
• Enhed præget af omfattende drift og mange udviklingsopgaver 
• Ledelse af forandringsprocesser 
• Værdibaseret ledelse med stor tillid til medarbejderne 
• Tæt samarbejde med den øvrige ledelse 

 
Marts 2014 - maj 2014       Specialkonsulent i ledelsessekretariatet, Det Juridiske Fakultet, Københavns 

Universitet 
• Senior med ansvar for udvikling af betjening af studienævnet 
• Projekt-, program- og porteføljeledelse 
• Ledelsesbetjening 
• Strategiudvikling 
• Resultatkontrakter 

 
Jan. 2013 - feb. 2014  AC-fuldmægtig i ledelsessekretariatet, Det Juridiske Fakultet, Københavns 

Universitet 
• Projekt- og porteføljeledelse 
• Ledelsesbetjening 
• Strategiudvikling 
• Resultatkontrakter 

 
2008 - dec. 2012 AC-fuldmægtig ved Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK), Institut for Uddannelse og 

Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet 
• Sparringspartner for centerlederen 
• Ledelsesinformation - bindeled mellem centerledelse og medarbejdere 
• Afrapportering og dokumentation 
• Sekretariatsfunktion – koordinerer centerets opgaver, mødeforberedelse og – 

opfølgning, referent 
• Projektleder og -medarbejder – administrativ leder, koordinerer centerets 

projekter, indgår løbende i projektarbejde 
• Kommunikations- og formidlingsansvarlig – hjemmeside, 

nyhedsbrev, forskningsrapporter, ansvar for at planlægge og afvikle 
konferencer og seminarer, intern og ekstern kommunikation 

• Forskningsarbejde – forskningsprojekter om voksen- og efteruddannelse, f.eks. 
vedrørende integration, politiske strategier, og i forbindelse med kvantitative 
analyser og evalueringer 

   Reference Centerleder Bjarne Wahlgren: 87 16 89 58 
 

2007-2008  AC-fuldmægtig (barselsvikariat) i forsknings- og 
uddannelsessekretariatet ved Danmarks Pædagogiske 
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Universitetsskole, Aarhus Universitet 
• Ledelsesbetjening – udarbejdede analyser, nøgletal, indstillinger og notater 
• Sekretariatsbetjening af studienævn 
• Undervisningsevaluering – udvikling og gennemførelse af ny evaluering 
• Projektdeltager – udvikling af tidsregistreringssystem, analyse og udvikling 

af tiltag for øget og hurtigere gennemførelse med fokus på studiemiljø 
  Reference Daværende forsknings- og uddannelsesdekan Bjarne Wahlgren: 87 

16 89 58 
 

2004-2007 National konsulent i Ungdommens Røde Kors 
• Ledelsesbetjening – udarbejdede indstillinger, gennemførte analyse- 

og dokumentationsopgaver inden for børn- og ungeområdet 
• Konsulent for frivillige lokalgrupper – støttede grupperne i budget- og 

regnskabslægning, fundraising, PR, organisering, samarbejde med eksterne 
parter, projektudvikling, sikrede gruppernes og projekternes bæredygtighed, 
sikrede sammenhæng med URK’s overordnede politik og strategi 

• Projektledelse – udviklede og ledede nationale projekter, 
herunder integrationsprojekter, i samarbejde med frivillige 

• Etablerede organisationens sekretariat i Aarhus 
• Udvikling af projekter 

    Reference: Daværende sekretariatsleder Anna-Belinda Fosdal: 29284852 
 

2004  Tilrettelægger af, koordinator for, underviser i og evaluator af Kursus i 
mundtlig præsentationsteknik, Institut for Statskundskab, Aarhus 
Universitet 

 
 
Uddannelse 

2014 Modul 1 og 2 projektledelse, KU 
 

2013 Kursus i porteføljeledelse, Mannaz 
 

2011-2012 Diplomuddannelse i projektledelse, DJØF; modul 1-3 
 

2010 Cand.scient.pol, Aarhus Universitet 
Efter flere års pause fra studiet, skrev jeg i sommeren 2010 specialet ”Assimilation 
og mangfoldighed? – en komparativ diskursanalyse af integrationspolitikken i 
Danmark og Sverige 1980-2010”. 

 
2001-2006 Stud.scient.pol ved Aarhus Universitet, kandidatuddannelsen 

Jeg fokuserede gennem studiet på udviklingsspørgsmål, integrationsspørgsmål og 
på offentlig forvaltning. 

 
1998-2001 Stud.scient.pol ved Aarhus Universitet, bacheloruddannelsen 

Skrev bacheloropgave om globalisering og sociale bevægelser i Latinamerika. 
 

1992-1996 Stud.oecon ved Aarhus Universitet 
 

1990 Matematisk-samfundsfaglig student fra Tørring Gymnasium 
 
Publikationer 

2011 Cooperative Learning in adult education - Follow-up evaluation of the adult education 
project 'The cooperative classroom' (paper, NERA-konference 2011) 

 
2011 Effektive strategier for livslang læring i de nordiske lande (rapport, Nordisk Ministerråd) 
 
2011 Integration through adult and continuing education: integrating immigrants into Nordic 
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labour markets (artikel, Lifelong Learning in Europe) 
 
2011 Cooperative Learning i voksenundervisningen, opfølgende evaluering af VUC-projektet 

Det samarbejdende klasserum (rapport, NCK) 
 
2010 Integration gennem voksen- og efteruddannelse, landerapport Danmark (rapport, Nordisk 

Ministerråd) 
 
2010 Integration gennem voksen- og efteruddannelse (rapport, Nordisk Ministerråd) 
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