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Job: 
• 2008-2014: Online Marketing Manager, online konsulent, tekstforfatter og underviser. 

Grundfos Group Sales & Marketing Communication. Bjerringbro. 

Iværksatte, opbyggede og håndterede Grundfos’ online markedsføring fra bunden. Fra 2008-2014 
har jeg haft ansvaret for den globale markedsføring på internettet. Jeg har lavet ‘all inclusive online 
kampagner’ i alle dele af verden – annoncetekster, markedsanalyser, søgeordanalyser, statistik, 
rapportering og undervisning. 

Min overordnede funktion var: Specialist ift. online markedsføring, tekstformidling på nettet og 
som konsulent ift. de sociale medier. 

Jeg brænder allermest for kommunikation, men tager gerne nye udfordringer op – lige som jeg lærte 
mig online markedsføring uden kende til det i forvejen. Kombinationen af god kommunikation og 
online markedsføring er min spidskompetence. 

• 2005-2008: Webprojektleder og kommunikationsmedarbejder. Grundfos Corporate 
Communication. Bjerringbro. 

Jeg skrev tekster til nettet, fungerede som konsulent ift. at omskrive fagligt tunge tekster til 
journalistiske webtekster, og var ikke mindst projektleder på Grundfos’ mange hjemmesider og 
online kampagner. 

Min spidskompetence er at skrive og kommunikere. 

• 2003-2005: Kommunikationskonsulent og tekstforfatter. ObelInfo|KompletNET. 
Aarhus. 

https://www.linkedin.com/in/obelinfo
http://obel.info/


Jeg arbejdede som selvstændig freelancer for små/mellemstore virksomheder primært i Aarhus-
området. Jeg fungerede som tekstforfatter, webdesigner og konsulent ift. 
markedsføring/kommunikation på internettet. 

Jeg kan lide at arbejde selvstændigt, men er glad for at have kollegaer og kompetencer, at sparre 
med. 

• 2000-2003: Informationskonsulent og mediekoordinator. Politiken/PolInfo/InfoMedia. 
København. 

Var først mediekoordinator på PolInfo, hvor jeg, som en del af nyhedsteamet sørgede for 
nyhedsflowet til hjemmesiderne og til digitale presseklip. Fra 2001-2003 arbejdede jeg som 
specialist og informationskonsulent ift. InfoMedias kerneprodukt medieovervågning, som jeg var 
med til at opbygge fra grunden. Jeg havde den direkte  kundekontakt til de fleste ministerier og 
større virksomheder og var meget ude og undervise og rådgive. 

Jeg kan lide at fordybe mig og sætte mig ind i nye områder – og formidle min viden til andre. 

• 1993-2000: Scenetekniker. Musikhuset Aarhus. 

På Musikhuset lavede jeg planlægning, opsætning og afvikling af forestillinger, udstillinger og 
konferencer. Jeg fik tilnavnet diplomaten, da jeg ofte blev sendt ind, når trådene skulle redes ud, da 
der indimellem gik ged i kunderelationen. 

Jeg kan lide, at være med, hvor musikken spiller. 

• 1990-1992: Pædagogmedhjælper. Børnehaven Byagervej 188, Beder, Aarhus. 

Jeg startede Henriks malerskole og træværksted, hvor jeg lærte børnene, at blande farver, male og 
snedkere. Det blev til fire årtidsudstillinger pr. år i mine tre gode år der, og to store udstillinger på 
rådhuset. 

Jeg er meget kreativt anlagt, og kan lide at inspirere og blive inspireret. 

Kurser: 
• 2014: Google Certificeret Partner | Tjek den her 
• 2008: Google Certificeret Advertising Professional. 
• 2008: NovaMedia/TV2: Digital videoproduktion og –redigering 1-2 (Adobe Premiere) 
• 2005-2012: Softworld-kurser:  

o Kreativt Adobe InDesign 
o Avanceret Adobe Illustrator 
o Avanceret Adobe DreamWeaver 
o Adobe Photoshop til web 
o HTML5 til mobile enheder 

• 2004: SoftAdvice: Projektlederuddannelse (Project Management Institute). 

https://www.google.com/partners/#p_certification_html;cert=0


• 1986: AMU: Svejsning: MIG, MAG, TIG og rør. 

  

Uddannelse: 
• 2004: Danmarks Journalist Højskole: Den Journalistiske Tillægsuddannelse.2001-

2003:  
• IT-Universitetet: Design, Kommunikation og Medier-linien: Tekstformidling på Internettet, 

Webdesign, Grafisk Design, Målgruppeanalyse. 
• Aarhus Universitet: Cand.mag i Nordisk Sprog og Litteratur + Kommunikation, IT og 

Kulturformidling. 

IT-kompetencer: 
•  
o Microsoft Office:  

• Word 
• Excel 
• Powerpoint 
• Outlook 
• Visio 

o Adobe:  
• Photoshop 
• Acrobat Pro 
• Illustrator 
• InDesign 
• Premiere 
• DreamWeaver 

o WordPress:  
• Back/frontend udvikling af hjemmesider 

o Kode:  
• HTML 
• CSS 

Engagement: 
o 2011-12: Formand for Bøgeskovskolens skolebestyrelse. 

Sad for enden af bordet i mine børns skoles bestyrelse i to år. Det var 
tidskrævende, men det hele værd i og med, at jeg fik indflydelse og kunne 
bidrage til at skabe en endnu bedre skole og hverdag for børn og lærere. Det 
styrkede også mine evner ift. at afholde møder mere effektivt. 

o 2008-14: FDIH (Foreningen for Distance- og Internethandel). ERFA-grupper: 
Digital markedsføring, strategisk kommunikation. 



  

o 2006-2014: Dansk Kommunikationsforening. 

  

o 2005-2014: Dansk Markedsføringsforening. 

  

o 2008-2014: Google Partners. 

  

o 1997-2014: Dansk Magisterforening. 

  

Mine bedste oplevelser: 
o At få mine to drenge. 
o Specialeskrivning i Sydspanien. 
o Syv år i Musikhuset Aarhus. 
o At opbygge Grundfos Online Marketing Kommunikation fra scratch fra 2008 til nu. 
o Tre år som pædagogmedhjælper med egen malerskole. 

Min motivation: 
o Ord: Legende lette og målrettede. 
o Kreativitet: Mulighederne for at finde nye og bedre veje til målet. 
o Samspil: Udbyttet af samarbejde og netværk. 
o Fokus: Overblik og ekspertise.  

Mine fritidsinteresser: 
o Finde på nye projekter: Helst netbaserede. 
o Mountainbiking og kajak. 
o Fotografering og video. 
o Maleri med olie og akryl på lærred. 


	Curriculum Vitae
	Henrik Constantin Obel
	Besøg min LinkedIn-profil
	Online CV
	Job:
	Kurser:
	Uddannelse:
	IT-kompetencer:
	Engagement:
	Mine bedste oplevelser:
	Min motivation:
	Mine fritidsinteresser:


