Jeppe Mølgaard Thomsen
Journalist
Jeg har erfaring fra forskningens og teknologiens verden som journalist, social media manager,
content creator og videojournalist. Jeg har arbejdet med startups og større tech-virksomheder, hvor
jeg har oversat kompleks forskning og teknologi til medrivende fortællinger samt skrevet et utal af
web-nyheder og planlagt og eksekveret større kommunikationsindsatser på tværs af sociale medier.
Jeg har specialiseret mig i brand storytelling og tror på, at alt ekstern kommunikation bør bunde i en
virksomheds værdier, mission statement og eksistensberettigelse i samfundet.

jeppe.moelgaard3@gmail.com

+45 60499197

Copenhagen, Denmark

ERFARING FRA ARBEJDSMARKEDET
Journalist
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
08/2017 – 02/2019
DTU er et internationalt eliteuniversitet, som udvikler teknologi for mennesker

Copenhagen

Resultater/opgaver

Eneste praktikant, som har fået tilbudt 1½ års praktikforløb (anbefaling vedhæftet)
www.jeppemølgaard.dk

Skrevet/produceret 10+ dybdegående artikler til videnskabsmagasinet DYNAMO, 50+ nyheder
til dtu.dk og 10+ videoproduktioner til web og SoMe

linkedin.com/in/jeppe-mølgaard

Daglig social media manager med ansvar for Facebook, Instagram, Linked-in og Twitter

TALT/SKREVET
SPROG
Dansk

Planlagt og eksekveret kommunikationsstrategier på sociale medier for større events som
Roskilde Festival, Venture Cup, Årsfest og diverse startup-konkurrencer
Eneste praktikant, der har organiseret og eksekveret et tema til videnskabsmagasinet
DYNAMO
Produceret video fra High Tech Summit med deltagelse af tidligere statsminister Lars Løkke
Rasmussen
Kontakt: Lotte Krull – lkru@dtu.dk, 21 79 91 49

Engelsk

SKILLS

Journalist
Nordic Blockchain Organisation
10/2018 – Nu
Arbejder for udbredelsen af blockchainteknologi i Danmark og Norden
Resultater/opgaver

Skrevet historien om det første oﬀentlige blockchain pilot-projekt i Danmark
Journalistik

Promoverede overnævnte historie til et af de største danske tech-medier (Version2)
PR-manager med ansvar for ekstern kommunikation af pilotprojekter

Interview

Skrevet historien om opgraderingen af en af verdens største stablecoins
Skrevet om IBM's blockchain, der overvåger forsyningskæden i fødevareproduktion

Copywriting

Social Media Management

Bidrog til afholdelsen af Nordic Blockchain Conference 2018

Freelance Journalist
Jeppe Mølgaard Produktioner (egen virksomhed)
08/2017 – Nu

Videoproduktion

Resultater/opgaver

Freelance Journalist for SLUSH' nye tech- og startupmedie
Brand Storytelling

Freelance inbound marketing og content creation for Nordic RPA
Projektansættelse som web-assistent for Templafy med ansvar for hjemmesidemigration

Tech-journalistik

Social media manager for DTU på Roskilde Festival 2018 og 2019
Foredragsholder på Journalisternes Fagfestival (hvordan påvirker blockchain journalistik)
Videoproduktioner for to klienter: Krinova Science Park og Skylab

Blockchain-journalistik

Skrevet artikler for Science Report
Bygget og opdateret hjemmesider for ﬁre klienter

Organisering
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SKILLS

ERFARING FRA ARBEJDSMARKEDET

Virksomhedskommunikation

Kommunikationsansvarlig
Silkeborg Fadøl

Entrepreneurship

2016 – Nu
Jeg står i samarbejde med mine brødre for den førende fadølsudlejning i Østjylland
Resultater/opgaver

Opbygget en følgeskare fra 0 til 900+ på Facebook
Hjemmesider

Skriver opslag og booster dem til en nøje udvalgt målgruppe på Facebook

Startups

Bygget og hjemmesideoptimeret (SEO) vores hjemmeside, så den i dag er nr. 1 på Google
sammenlignet med konkurrerende virksomheder i området

Stakeholder Management
Foredrag
Event Management

SOFTWARE
Windows

Web Assistent
Randers Amtsavis
08/2016 – 01/2017
Resultater/opgaver

Publicerede og lavede SEO på journalisternes historier på hjemmesiden og sociale medier
(anbefaling vedhæftet)

Lærervikar
Buskelundskolen og Resenbro Skole
08/2013 – 10/2014
Lokale skoler i Østjylland
Resultater/opgaver

Skolens eneste lærervikar med ansvar for 4. til 9. klasse (anbefaling vedhæftet)
Microsoft Powerpoint
IOS
Adobe Premiere

UDDANNELSE
Professionsbachelor Journalistik
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
02/2016 – 02/2020
Fag og specialiseringer

Final Cut Pro X
Adobe Photoshop
Facebook Business Manager

Journalistik
Interview teknik
Entrepreneurship
Brand Storytelling

Videoproduktion
Sociale medier
Økonomi
Corporate communication

Journalistik
Vallekilde Højskole

WordPress

2014 – 2015

Falcon.io

Udvekslingsprogram - Kultur og sprog
Hawaii Paciﬁc University - HPU

Microsoft Excel
SEO

2014

STX Gymnasial uddannelse - International linje
Silkeborg Gymnasium
08/2011 – 08/2013

HTML

FRIVILLIG ARBEJDE
CSS
Python

Journalist
Illustreret Bunker
02/2016 – 08/2016
Journalisthøjskolens avis
Resultater/opgaver

Fik forsiden og vandt 'Bunkerprisen' for årets bedste historie

Page 2 of 3

INTERESTS

FRIVILLIG ARBEJDE
Engelsklærer for buddistiske munke i Nepal
Save a Heart

Teknologi

08/2014 – 10/2014
En velgørende organisation, som arbejder for bedre leveforhold i udviklingslande

Blockchain
Vandring

Surﬁng

Investering
Kodning

Levede blandt og underviste buddistiske munke i engelsk på kloster i Nepal

Rejser
Hunde

Kryptovalutaer
Tegneserier

Resultater/opgaver

Skribent
Apropos Magazine
11/2015 – 04/2016
Online magasin (nu lukket) om popkultur

Gaming

EN SMULE OM MIG PERSONLIGT
Jeg bor med min australske forlovede i hjertet af København
Jeg har gået Camino de Santiago to gange (875 km)
Jeg lærte at surfe på Hawaii, og jeg dyrker det nu som en hobby
Jeg er en meget organiseret og selvstændig person af natur

ANBEFALINGER
Anbefaling fra DTU
“Jeppe har skrevet nyheder og baggrundsartikler til både DTUs trykte og digitale medier om bl.a. forskning,
studieliv og teknologi. Artikler, hvor han har omsat kompliceret teknisk videnskab til et forståeligt sprog til ﬂere
målgrupper. (...) På DTUs sociale medier har Jeppe bidraget til at løfte indholdet på Facebook, Instagram og
Linked-in. Han har deltaget aktivt i planlægning af koncepter og workﬂow, ligesom han har været med til at
planlægge og eksekvere kommunikationsplaner for universitetets større begivenheder som High Tech Summit,
Årsfest og Roskilde Festival på tværs af DTUs platforme.”

Anbefaling Randers Amtsavis
“Jeppe er gået til arbejdet med stor ærgerrighed og har med engagement udført opgaverne med en sikker
fornemmelse for det journalistiske håndværk og med stort overskud. (...) Derudover er han ﬂeksibel, og overblik
og struktur er en selvfølge for ham.”

Anbefaling Buskelundskolen
“Vi har været meget glade for at have Jeppe her på Buskelundskolen. Han er meget ansvarlig, engageret og stabil
i sit fremmøde. Han har et dejligt og smittende humør.”

Andre anbefalinger og beviser er tilgængelige ved henvendelse
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