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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 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 LISELOTTE BÆRENTSEN

Liselotte er bygningskonstruktør ved Arts 
Bygningsservice

” Min dagligdag på arbejdet går 
med opgaver som at indrette et nyt 
studieområde, en ny café eller en ny 
frokoststue med møbler, eller med at 
styre en ombygning, fordi nye behov 
er opstået. Jeg sørger blandt andet for 
at få alt dokumenteret i form af teg-
ninger og beskrivelser og få indhentet 
myndighedsgodkendelse. Jeg kan 
også hjælpe med valg af farver, lyd-
dæmpning og andet indretnings- og 
bygningsrelateret. I min fritid kan jeg 
rigtig godt lide at se musicals sam-
men med min datter. Musik betyder 
meget for mig. ”

OM FOLDEREN:

FUN FACT:
Liselotte er en passioneret operagænger.

Læs den forrige folder på ACA’s  
medarbejderportal.



MØD MADS B. ANDERSEN MØD MINNA ELO MØD HEINE H. ESBERSEN

Heine er forretningscontroller ved Arts 
Økonomi

FUN FACT:
Heine var så stor Elvis Presley-fan, da han 
var 21 år, at han rejste til Memphis i USA for 
at se hans hus.

”Jeg arbejder med mange alsidige 
opgaver, som budgetopfølgning og op-
gaver i AURUS, som er et rejse- og ud-
giftsafregningssystem, hvor jeg eksem-
pelvis har godkenderrollen for ACA. Jeg 
bruger det meste af min fritid på min 
familie – især min søn på fem måneder. 
Som trilling er jeg så heldig at have to 
brødre – en enægget og tveægget – og 
en skøn lillesøster. Om tirsdagen går 
jeg til kin-ball, som går ud på at nå en 
kæmpe bold, inden den rører jorden – 
og så løber jeg lidt en gang i mellem. ”

FUN FACT:
Minna dyrker vinterbadning - hendes 
motto er: ”Jo koldere, desto bedre”.

FUN FACT:
Mads er egentligt uddannet revisorassi-
stent.

Minna er ph.d.-administrator ved Arts 
Ph.d. og Internationalisering

Mads er HR-medarbejder ved Admini-
strationscenter Arts

”Efter en dag på arbejde med op-
gaver, der eksempelvis omfatter an-
sættelsesforhold, bruger jeg min tid 
sammen med min 4-årige datter og 
kone. I øjeblikket går meget af vores 
tid på planlægningen af det nye hus, 
vi skal bygge. Vi er stadig i inspirations-
fasen, så vi er ude og se mange frem-
visninger. Når der er tid til overs, ser 
jeg gerne serier på Netflix. Jeg er også 
stor fan af amerikansk fodbold, så det 
følger jeg meget med i og støtter mit 
yndlings hold: New York Giants. ”

”Jeg er ACA’s skabsfinne og arbejder 
med alt, hvad der har med ph.d-stu-
diet at gøre. Jeg kan eksempelvis 
svare på spørgsmål om kriterierne 
for optagelse, finansieringsmulighe-
der og er med til at afholde diverse 
ph.d.-workshops og intromøder til nye 
vejledere og ph.d.-studerende. Jeg  
bruger min fritid på mine to teenage-
børn – og en gang om ugen går jeg til 
kor ved Aarhus Koncertkor, hvor vi syn-
ger ”klassisk heavy” musik. ”


