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Lyngby Torv 11, 2. th. 
2800 Kongens Lyngby 
Mobil +45 60 55 80 15 
charlotteroel@yahoo.com 
 
Uddannelse 
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, Pastoralseminariet, sommer 2022. 
Københavns Universitet, Cand.theol. 2022. 
Aarhus Universitet, Bachelor i teologi 2021. 
Niels Brock, HGs (EUD): erhvervsøkonomi, informationsteknologi, salg og service. 
Manhattan School of Music musikkonservatorium, New York, USA. 
Københavns Universitet, spansk. 
Greve Gymnasium, sproglig student. 
 
Udvalgt ansættelsessted 
Kirketjener i Sankt Markus Kirke, Frederiksberg 
Jeg har under mit teologistudie haft job som kirketjener. Som kirketjener har jeg lært folkekirken at 
kende indefra og har deltaget i alle kirkens kerneopgaver, såsom de kirkelige handlinger; 
dåb, bryllup, begravelse, højmesse med nadver samt koncerter, jazzfestival og foredrag. Jeg har 
dækket ferie og friweekends, deltaget i konformandlejre og minikonfirmanduger og i det hele taget 
medvirket ved alle kirkens aktiviteter. Jeg har udført mit arbejde pligtopfyldende, med udpræget 
ordenssans. Jeg har arbejdet praktisk og kan samarbejde med mange forskellige faggrupper. 
 
Kompetencer 
- Naturligt talent og hjerte for sjælesorg, kommunikation, coaching, ledelse, 
- Års erfaring fra Kirke, Musik & Mediebranchen, hvor jeg skabte flotte resultater. 
- Professionel, erfaren, udadvendt personlighed, vant til at være projektleder og 

ansigt udadtil på bl.a. UNICEF, DR, D’Angleterre, Illum og Aalborg Universitet. 
- Kreativ, ide- og initiativrig og kan begå mig på alle niveauer af en organisation. 
- Veludviklet kommerciel forståelse, handlekraftig og med veludviklede kommunikationsevner. 
- Ansvarlig for PR, marketing, events, salg og innovation. 
- I stand til at kommunikere med folk på alle niveauer af en organisation. 
- Behersker engelsk på indfødt forhandlingsniveau i skrift og tale. Taler 4 sprog flydende. 
 
Sprog 
Dansk og engelsk (modersmål), spansk (flydende), svensk (flydende), fransk og tysk (moderat) 
 
Karriereforløb 
2018 - 2022 Kirketjener, Sankt Markus Kirken, Frederiksberg 
2020 - 2021 Konfirmandforbereder, Virum Kirke 
2019 - 2020 Konfirmandforbereder, Brede og Lundtofte Kirke 
2018 -  Salgsassistent i Bolia 
2016  Lyngby Kommune, assistent 
2014 - 2015 Juleassistance, Matas 
2014  Sekretær, Aalborg Universitet 
2013  Corporate Fundraiser, UNICEF Danmark 
2002 - 2013 Urban Precinct og 3rd Precinct Ltd, PR/event ansvarlig, eget firma i London, UK 
2001 - 2002 Produktionssekretær, DR Radioavisen samt vært på DR Natradio 
 
IT‐kundskaber 
Arbejder selvstændigt og ubesværet med Apple samt Microsoft Office-pakkerne, Macromedia 
Contribute website opdaterings software, databaser, Adobe Photoshop, Flash etc. Produktion af 
markedsføringsmateriale, flyers, tryksager, plakater, brochurer i Powerpoint etc. 
 
 
Udvalgte events og projekter jeg har organiseret 
2010-2013: Udviklede konceptet ‘Unique UK’, et X Factor tv-show for Gospel kor. Stifter og 
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Dirigent af Koret 'Urban Choir'. Afviklede udsolgte julekoncerter 2 år i træk for et publikum på 350+ 
som vi optog på HD video. Afholdt mere end 50 koncerter for organisationerne: Covent Garden, 
Cancer Research UK, Boys Brigade, DENS Shelter for the Homeless, Herts Excellence Award. 
 
Andre ansættelsessteder 
2014: Aalborg Universitet (jvf. Aalborg Universitet anbefaling) 
Vigtig del af sekretariatsfunktionen, med stor udadvendt berøringsflade i et internationalt miljø med 
daglig kontakt til undervisere, studerende, PhD studerende og kolleger i administrationen. Jobbet 
bestod i vejledning, generel kontoradministration herunder administration af rejseafregninger, 
arkivering af materiale, opdateringer i diverse administrative systemer, videreformidling og 
koordinering af opgaver samt organisering af møder, seminarer, PhD receptioner mv. 
 
2002–2013 CEO, Urban Precinct (egen virksomhed i London) 
Urban Precinct leverede audio, video, musik & medie produktion, events, undervisning og kurser til 
private og B2B. Der var 2 fuldtidsansatte, hvoraf jeg var den ene samt en lang række freelancere. 
 
Arbejdsområder 
• Kommunikation/administration, reklame, projektledelse og eventkoordination 
•  Medieproduktion og afvikling 
• Marketing, PR, salg, rådgivning, kundepleje 
• Undervisning i Gospelkor, sang-og performance teknik 
 
Resultater 
• Har interviewet celebrities såsom Isaac Hayes, Trevor Nelson (MTV) og Blind Boys of Alabama. 
• Har produceret og tilrettelagt et afsnit af syndicated show ‘theadamsreport.com’ i San Fransisco. 
• Udnævnt til ‘Woman of the Month’ af UK Female Entrepreneurs. 
• Landede ‘Breaking America’ forretningsfremstød i USA financieret af UK Trade & Investment. 
• Opnåede flere priser og avisoverskrifter nationalt i UK, såvel som i lokalområdet. 
• Fik mit firma udvalgt til prestigefyldt ‘Dragons Den’ mentorkonkurrence. 
• Gode relationer til faste kunder og samarbejdspartnere inklusiv Herts Chamber of Commerce, 
Kommunen Dacorum Borugh Council samt Borgmesteren af Dacorum. 
 
2001–2002 DR Radioavisen og Natradio (jvf. DR anbefaling) 
Produktionssekretær, DR Radioavisen 
Alle administrative funktioner ifm afvikling og produktion af Radioavisen, Danmarks største 
nyhedsmedie med 1 mio daglige lyttere. Herunder assistance til redaktionelle medarbejdere, 
kontakt med lyttere, pasning af telefon, mail og reception, modtagelse og koordinering af gæster i 
studiet samt arkivering af materiale. 
 
Vært og journalist på DR Natradio 
Selvstændig vært og teknisk afvikler på DR’s natradio, med egen udvikling af programindhold og 
manuskript og med live afvikling uden teknikerhjælp. 
 
Resultater 
Arbejdede selvstændigt og ansvarsfuldt og fik ros af bl.a. Alex Nyborg Madsen. 
Udviklede min egen kendingsmelodi, der var meget populær og gav mine shows en unik stemning. 
Modtog mange læserbreve fra begejstrede lyttere, der roste mit programindhold. 
Oplæser, DR Fiskerinoteringen. 
Højt krav til præcision og koncentration, da udsendelserne udsendes live. 
2007–2010 Musical Director i Greater London kirke, UK. 
 
Interesser: Musik, film, video, internet, komposition, tennis, vin, rejser. 
Civil status: Gift med Floyd (audio/video technician). 2 børn: Nicholas (24) og Sophia (21). 


