
ANSIGT  
PÅ ACA

DECEMBER 2016

Lær din kollega fra  
Administrationscenter Arts  
i Aarhus at kende.

Folderen indeholder fire  
små portrætter af forskellige  
medarbejdere fra ACA. 

Folderen er en del af et praktikpro-
jekt og udarbejdes af Azra Mujacic, 
Kommunikationspraktikant, Arts 
Kommunikation.

Den udkommer en gang om måne-
den i perioden oktober 2016 til og 
med januar 2017. 

Formålet med folderen er, at medar-
bejdere på kryds og tværs af afde-
linger i ACA lærer hinanden bedre 
at kende. 
Vi kender måske hinandens navn 
og udseende, men hvem er perso-
nen bag? Hvad beskæftiger vi os 
med – og har vi nogle spændende 
interesser, som det kunne være sjovt 
at høre om?

MØD LISE HANSEN

Lise er international koordinater ved 
Forskning og Talent, Ph.d. og internatio-
nalisering

”Lige nu bruger jeg meget af min 
arbejdstid på at besvare e-mails fra 
studerende, som gerne vil på udveks-
ling – men også fra studerende, som 
kommer til AU fra udenlandske uni-
versiteter. Jeg hjælper også med at 
finde kurser til de studerende, der tager 
deres udvekslingssemester på AU. Alt 
den fritid jeg kan skrabe sammen, bru-
ger jeg på at dyrke motion. Jeg bruger 
meget tid på at cykle på mountainbike 
i skoven og køre racercykel på lande-
vejene. Desto vildere og mere mudder, 
desto bedre er det. ”

OM FOLDEREN:

FUN FACT:
Lise er stor fodboldfan – hun elsker en 
god aflevering og sjove finter. 

Læs den forrige folder på ACA’s  
medarbejderportal.



MØD NICK WRIGLEY MØD CHARLOTTE BAHNSEN MØD THOMAS BORRING

Thomas er IT-supporter ved Arts IT-sup-
port

FUN FACT:
Thomas har brækket næsen 9 gange.

”Jeg sørger for at infoskærmene og 
printerne virker på Arts – jeg tager ek-
sempelvis ud og tjekker dem, hvis de 
bliver fejlmeldt. Derudover installerer 
jeg Windowsmaskiner og -software. 
Jeg skal også sørge for at koordinere 
it-supporten til de studerendes digitale 
stedprøver. Jeg bruger min fritid sam-
men med min kæreste og snart halv-
andetårige datter. Hvis vejret ellers er til 
det, kan jeg også godt lide at komme 
ud og lave ting udenfor. Jeg er gam-
mel soldat, så jeg elsker at komme ud 
og bruge det gamle udstyr, lave bål og 
bare være et med naturen. ”FUN FACT:

Charlotte tager i ”vej-sauna” med hendes 
naboer hver fredag.

FUN FACT:
Nick ser ingen mening med gule ærter, 
snaps og sild til trods for, at han har boet i 
Danmark i 38 år.

Charlotte er studiekoordinator ved Un-
dervisning og eksamen, Arts Studier

Nick er sprogkonsulent ved Arts Kommu-
nikation

”Jeg oversætter tekster til engelsk for 
administrationen. Det kan eksempelvis 
være stillingsopslag, websider, nyheder 
eller studieordninger. Jeg læser også 
korrektur på forskernes engelskspro-
gede artikler. Meget af min fritid bru-
ger jeg på min have, hvor jeg dyrker 
grøntsager, frugter, bær og blomster. 
Jeg er medlem af Dansk Ornitologisk 
Forening, så jeg tager ofte ud og ser 
på fugle. Jeg er også medlem af en ro-
klub – vi ror 6-7 måneder i året og om 
vinteren mødes vi for at vedligeholde 
vores både. ”

”Til dagligt passer jeg en fælles post-
kasse på Arts, hvor jeg booker lokaler til 
undervisning, arrangementer, semina-
rer, konferencer og andet. Jeg prøver 
så vidt muligt at udnytte alle lokaler 
og hele spektret fra kl. 8-18. Min fritid 
kan jeg godt lide at bruge på at løbe, 
cykle, gå til yoga og løse sudoku (på 
ekspertniveau). Jeg læser også rigtig 
meget – især kriminal- og spændings-
romaner. Jeg går også meget op i ind-
retning. Jeg kan godt lide, at der sker 
noget – og jeg ændrer hele tiden på 
ting og sager derhjemme. ”


