Kodeordet for min personlighed er ”Ildsjæl”. Min personlighed er i dagligdagen styret af de
grundlæggende værdier ærlighed, loyalitet og troværdighed.
Jeg er en person, der konstant søger efter at opnå ny viden og udvikle sig selv.
Mit energiniveau er ekstremt højt og jeg har et stort drive i min tilgang til løsning af opgaver.
Jeg ser aldrig problemer, men opgaver der skal løses.
Igennem mine mange års erfaring har jeg opnået en solid bredde på mine faglige kvalifikationer, der gør mig i stand til
at tilbyde en effektiv og professionel medarbejder inden for følgende områder:
Marketing & Kommunikation:
Opgaver inden for marketing spænder over operationelle opgaver både med print, web og onlinemarketing samt strategiske opgaver med planlægning, virksomhedsbranding og PR opgaver.
IT:
Min primære force inden for IT består dels i et solidt brugerkendskab til mange forskellige software programmer og
dels IT ledelse som afdelingschef i en mindre virksomhed, hvor fokus mest har været på det strategiske niveau, herunder IT projektledelse, IT Management med ITIL certificering, undervisning og vejledning samt ledelse af virksomhedens daglige drift. Tekniske IT opgaver har været udført via tekniske kompetente IT medarbejdere.
Projektledelse:
Gennemførelse af diverse marketing og IT projekter på baggrund af en PRINCE2 certificering og militær uddannelse
i gennemførelse af operation, hvor planlægning, effektuering, styring og kontrol af opgavens udførelse har været afgørende.
Ledelse:
Mere end 25 års ledelseserfaring som henholdsvis teamleder og afdelingschef med op til 150 medarbejdere baseret
på situationsbestemt ledelse og motivationsledelse.
HR Management:
Har siden 1987 arbejdet med mennesker i alderen fra 18 år til 85 år og fra lagermedarbejderniveau til direktører i forbindelse med træning og uddannelse, medarbejderudvikling, rekruttering og ledelsesrådgivning.
Familie & Fritid:
Min familie, hustru og 2 børn, betyder meget for mig og vi er en meget sportsmæssig aktiv familie. Dette giver os nogle
fantastiske oplevelser sammen, der styrker sammenholdet og dermed giver mig muligheden for at kunne opretholde
mit høje aktivitetsniveau i dagligdagen.
Mit drømmejob og der hvor mine funktionsbetingelser opfyldes bedst, er i en mindre eller mellemstor national eller
international virksomhed. Kan jeg have en fleksibel arbejdsdag med mange udfordringer, brede rammer og et hektisk
arbejdsmiljø, så vil jeg sprudle af energi og engagement.

Lars Pries
Tammosevej 16
3320 Skævinge
26146427
lars.pries@gmail.com
www.larspries.dk

CV Website

LinkedIn

Forstår du som virksomhedsleder at udnytte såvel mine faglige som personlige kvalifikationer får du en medarbejder,
der arbejder 100% loyalt og målrettet for at tilføre virksomheden værdi.

