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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 praktikprojekt 
og udarbejdes af Azra Mujacic, Kom-
munikationspraktikant, Arts Kommuni-
kation.

Den udkommer en gang om måneden 
i perioden oktober 2016 til og med ja-
nuar 2017. 

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

MØD SUSANNE BILDE

Susanne er studiekoordinator ved Efter- 
og videreuddannelse (EVU), Arts Studier

”Jeg sidder med masteruddannel-
serne, der udbydes på DPU. Jeg mod-
tager ansøgninger, registrerer dem, 
tjekker bilagene, optager studerende 
og sørger for, at betalingerne kommer 
ind. Derudover passer jeg vores fælles 
EVU-telefon og –mail. Min fritid bruger 
jeg på min familie, venner og mine to 
pels-babies, Leo og Ellie, som jeg også 
går til hundetræning med. Jeg er stor 
dyreelsker og har haft mange forskel-
lige dyr – blandt andet 17 marsvin. Jeg 
kan også godt lide at bygge ting. Jeg 
har for eksempel bygget en kattevoli-
ere til min datters to ragdolls-katte. ”

OM FOLDEREN:

FUN FACT:
Susanne har lidt over 60 ruller julegave-
papir og køber dem i stride strømme.

Læs alle folderne på ACA’s  
medarbejderportal.

TAK FORDI I LÆSTE MED!



MØD KIM B. JENSEN MØD MIA J. PETERSEN MØD LARS FRIIS

Lars er maskinmester ved Arts Bygnings-
service

FUN FACT:
Lars har arbejdet for Kongen af Qatar på 
hans private lystyacht.

”Jeg holder styr på energiforbruget – 
hvert 15. minut får vi målinger af vores 
energiforbrug, som jeg bearbejder i 
et program. Jeg finder også energi-
besparende tiltag, så vi får mere ud 
af energien. I min fritid træner jeg nin-
jutsu, og det har jeg gjort i flere år. Jeg 
kan rigtig godt lide det, fordi det både 
er til krop og sind – og jeg kan overføre 
meget af det til min dagligdag. Der-
udover arbejder jeg med sikkerhed 
på Grøn Koncert – og har rundet 100 
koncerter. ”

FUN FACT:
Mia klarer sig altid ret godt i konkurrencer 
om at spise lakridssnøre hurtigt.

FUN FACT:
Kim er en talnørd. Han kan huske mange 
studienumre og studieordningskoder i ho-
vedet.

Mia er teamleader for projektøkono-
merne, ekstern finansieret forskning, ved 
Arts Økonomi

Kim er studiekoordinator ved Studie-
nævnsbetjening og uddannelseskvalitet 
(SNUK), Arts Studier

”Min hverdag er meget alsidig, og jeg 
har en stor kontaktflade. Mit daglige ar-
bejde er delt mellem at være sekretær 
for studienævnet ved IKS og arbejdet 
med studieordninger i vores studiead-
ministrative systemer. Min fritid bruger 
jeg primært sammen med min kone, 
tre børn og venner. Jeg forsøger også 
at klemme noget tid ind til mig selv en 
gang i mellem – jeg kan godt lide at 
dyrke yoga, løbe, cykle og spille golf. 
Jeg kan også godt lide at læse en god 
bog om aftenen. ”

”Udover at være sparringspartner for 
projektøkonomerne, er jeg eksempelvis 
med til budgetmøder med institutterne 
nogle gange om året, hvor vi gennem-
går økonomien og de eksterne midler, 
vi eksempelvis modtager fra EU. Derud-
over laver jeg overordnede analyser på 
for eksempel hjemtaget af de eksterne 
midler. Jeg bruger min fritid sammen 
med min kæreste og venner. Jeg kan 
godt lide at koble fra nogle gange og 
læse en historisk roman eller se noget 
dårligt tv – for eksempel De Unge Mødre 
og Luksusfælden. ”


