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Som	  laborant	  (elev)	  har	  jeg	  en	  god	  rutine	  i	  det	  praktiske	  
laboratoriearbejde	  –	  og	  jeg	  har	  lært	  vigtigheden	  af	  ,	  både	  at	  
være	  præcis	  og	  nøjagtig	  –	  og	  kunne	  læse	  og	  forstå	  en	  
vejledning	  (også	  på	  engelsk).	  

Som	  laborant	  (elev)	  vil	  mit	  bidrag	  være	  masser	  af	  gå	  på	  mod	  
og	  nysgerrighed.	  Jeg	  ser	  mig	  selv	  som	  teamplayer,	  men	  jeg	  er	  
også	  vant	  til	  at	  arbejde	  selvstændigt.	  Jeg	  har	  et	  godt	  overblik	  
–	  også	  i	  en	  presset	  situation.	  Med	  andre	  ord:	  jeg	  trives	  med	  
at	  have	  travlt,	  og	  er	  ikke	  bange	  for	  at	  tage	  nye	  udfordringer	  
op,	  hvor	  mine	  omgivelser	  stiller	  krav	  til	  mig	  og	  jeg	  til	  dem.	  

Som	  laborant	  (elev)	  er	  mit	  arbejdsmønster	  stabilt	  og	  
struktureret,	  og	  jeg	  er	  god	  til	  at	  planlægge	  og	  overholde	  
tidsplaner	  –	  men	  jeg	  trives	  også	  med	  akutte	  og	  uplanlagte	  
arbejdsopgaver.	  Jeg	  ser	  mig	  selv	  som	  et	  arbejdsomt	  og	  
videbegærligt	  menneske,	  og	  jeg	  trives	  med	  faglige	  
udfordringer	  og	  vil	  altid	  sigte	  efter	  det	  bedste	  resultat,	  som	  
jeg	  selv	  og	  min	  arbejdsgiver	  vil	  være	  tilfreds	  med.	   

	  

Jeg	  er	  netop	  blevet	  færdig	  på	  Laborantskolen,	  og	  jeg	  forsøger	  
at	  holde	  min	  viden	  opdateret.	  Min	  datter	  læser	  farmaci	  på	  
KU	  og	  vi	  taler	  ofte	  om	  faglige	  emner	  over	  middagsbordet.	  

I	  min	  fritid	  nyder	  jeg	  samværet	  med	  familien,	  fx	  en	  gå	  tur	  
rundt	  om	  Kimmerslev	  sø	  og	  som	  ”supporting	  wife”,	  når	  min	  
mand	  er	  til	  dartstævner	  –	  og	  ellers	  bruger	  jeg	  mine	  
ressourcer	  på,	  at	  få	  min	  store	  familie	  til	  at	  fungere	  bedst	  
muligt	  i	  hverdagen.	  

Jeg	  holder	  meget	  af	  at	  rejse,	  dog	  sætter	  økonomien	  på	  SU	  en	  
mindre	  begrænsning	  for	  dette.	  Tidligere	  rejste	  jeg	  ofte	  i	  
Sydeuropa,	  hovedsageligt	  Spanien	  og	  De	  Canariske	  Øer,	  samt	  
en	  del	  i	  Thailand.	  

	  

	  

	  

Fakta:	  

Lisbeth	  Bauer	  Knudsen	  
Hovedgaden	  22,	  1	  tv	  
4140	  Borup	  
Tlf.:	  22	  90	  86	  91	  
bauer.knudsen@gmail.com	  
Født:	  23.	  oktober	  1973	  
	  

Lidt	  om	  mig:	  

41	  år	  
Ikke	  -‐	  ryger	  
Gift	  med	  Kim,	  IT	  konsulent	  
Mor	  til	  4	  børn	  (4-‐19	  år)	  
Kørekort	  og	  bil	  

Min	  fritid:	  

Familien	  
Naturen	  
Dart	  
Rejser	  

Mig	  som	  laborant	  (elev):	  

Arbejdsom	  
Fleksibel	  og	  struktureret	  
Gode	  samarbejdsevner	  
Habil	  PC	  og	  MAC	  bruger	  
Nysgerrig	  og	  videbegærlig	  
Positiv	  og	  stabil	  
Glad	  og	  med	  overskud	  

En	  hjælpsom	  kollega	  	  
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Uddannelse	  –	  kurser	  mv.	  

8/2013	   1/2015	  
	  

Teoretisk	  del	  af	  laborantuddannelsen,	  EASJ	  –	  Roskilde	  

Vi	  har	  beskæftiget	  os	  med:	  

° Mikrobiologi:	  Bl.a.	  rendyrkning	  og	  identifikation	  af	  bakterier	  
og	  svampe,	  vandanalyse	  (Test	  resultat	  12)	  

° Protein:	  bl.a.	  Elisa	  	  -‐	  SDS	  Page	  (Test	  resultat	  02)	  
° Analytisk	  kemi:	  AAS	  –	  HPLC	  –	  GC	  –	  Spektrofotometri	  (Test	  

resultat	  4)	  
° Genteknologi:	  Bl.a.	  kloning	  af	  DNA	  –	  PCR	  (Test	  resultat	  7)	  
° Kemisk	  produktion:	  Cannizarro	  reaktion	  –	  Fischers	  	  

Estersyntese	  (Test	  resultat	  12)	  
° Bioproduktion:	  Bl.a.	  vækstmåling,	  produktion	  og	  oprensning	  

af	  beta	  -‐	  gal	  (Test	  resultat	  7)	  
° Kromatografi	  II:	  GC	  og	  HPLC	  (Test	  resultat	  4)	  
° Udvidet	  genteknologi	  (Test	  resultat	  10)	  
° Metodevalidering,	  fedtsyreanalyse	  (Test	  resultat	  10)	  
° Valgfag	  Lægemidler	  (Test	  resultat	  skr	  bestået	  /mundtlig	  7	  )	  
° Test	  1	  og	  2	  (Test	  resultat	  4/4)	  
° 1.	  Årsprøve	  (Test	  resultat	  02)	  
° Skoleprojekt:	  (Mundtlig	  –	  test	  resultat	  4)	  

5/2013	   5/2013	   IT,	  Roskilde	  Handelsskole	  

° D	  +	  C-‐niveau	  

6/2012	   6/2012	   Diagnoselatin,	  K	  Nord	  (	  Lyngby)	  

Erhvervsmæssig	  erfaring	  

7/1991	  	   10/2000	  

	  

DSB,	  9	  år	  fordelt	  mellem:	  DSB	  Færgecenter,	  Halsskov	  Færgehavn,	  
DSB	  RejseCenter,	  DSB	  Forretningsrejser,	  DSB,	  InterCity	  Erhverv	  og	  
administrationen	  flere	  steder.	  

° Reservation	  af	  pladsbilletter,	  personlig	  og	  telefonisk	  
° Salg	  af	  billetter,	  personlig	  og	  telefonisk	  
° Sekretærfunktion,	  kontoradministration	  og	  tjenestefordeling	  

4/2014	   1/2015	   Zealand	  Coating	  ,	  studiejob	  

° Påfyldning	  af	  ultralydsgel	  på	  flasker	  
° Diverse	  forefaldende	  arbejde	  –	  klargøring	  	  og	  pakning	  af	  

paller,	  kørsel	  med	  gaffeltruck,	  lagerstatus	  af	  forbrugsvarer.	  

8/2012	   7/2013	   Køge	  Sygehus,	  Medicinsk	  afdeling,	  Endokrinologisk	  Ambulatorium	  

° Rekvirering,	  klargøring	  og	  fordeling	  af	  journaler	  til	  læger	  og	  
sygeplejersker.	  

° Modtagelse	  af	  patienter	  ved	  skranken,	  Ad	  hoc	  opgaver	  
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3/1999	   7/2011	   Selvstændig	  	  (OD	  Polering)	  

° Uddannet	  vinduespudser	  
° Rengøring	  hos	  enkelte	  erhvervskunder	  og	  private	  kunder	  

under	  hjemmeserviceserviceordningen.	  
° Kontakt	  –	  også	  telefonisk	  –	  til	  kunder,	  leverandører	  og	  

samarbejdspartnere	  
° Salgsfremmende	  arbejde	  –	  tilbud	  både	  mundtlig	  og	  skriftlig	  
° Regnskab,	  oprettelse	  i	  -‐	  og	  vedligehold	  af	  debitorkartotek	  og	  

fakturering	  
° Indkøb	  af	  kontor	  –og	  rengøringsartikler	  

10/1991	  

	  

	  

indtil	  videre	   Steens	  Guld	  og	  Sølv,	  Borup	  

° Kundeekspeditioner	  -‐	  kontakt	  	  (også	  telefonisk)	  til	  
leverandører	  og	  samarbejdspartnere	  

° Regnskab,	  indkøb	  af	  varer	  til	  butikken	  og	  kontorartikler	  

Sprog:	  

Dansk	   Modersmål,	  taler,	  læser	  skriver	  (perfekt)	  

Engelsk	   Taler,	  læser,	  skriver	  (rimeligt)	  

Tysk	   Taler,	  læser,	  skriver	  (lidt	  rustent,	  men	  kan	  trænes	  op	  igen)	  

Diagnoselatin	   Læser	  og	  skriver	  	  (lidt	  rustent,	  men	  kan	  trænes	  op	  igen)	  

	  

Kørekort:	  

B	  –	  alm	  bil	  (og	  bil)	  

	  

1.	  semester	  	  -‐	  jan.	  2014	  -‐	  Bestemmelse	  af	  renheden	  på	  benzoesyre	  ved	  titrering	  med	  NaOH.	  	  


