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Personlige oplysninger 

Navn: Line Thy 

Adresse: Uglevej 19, 1.th., 2400 København NV 

Telefonnr.: +45 51 80 08 42 

E- mail: line@42.dk 

 

Velkommen til mit CV. Herunder kan du blandt andet se detaljer om min erhvervserfaring og 

uddannelse. Jeg er lærenem - specielt hvad nye computerprogrammer angår, har en god teknisk 

forståelse, og jeg kan lide og er effektiv ved rutineopgaver. Derudover kunne fem nøgleord om mig 

som person være: Selvstændig, systematisk, en team player, fleksibel og humoristisk. 

 

 

Erhvervserfaring 

Marts 2004 – Oktober 2008 

DR Byens projektkontor 

Assistent/studentermedhjælper i Projektarkivet 

Elektronisk og fysisk arkivering samt journalisering af projektdokumentation. 

Derudover fremfinding af dokumentation ved forespørgsler, oplæring af nye brugere i 

det elektroniske arkivsystem samt besvarelse af spørgsmål fra almindelige brugere af 

systemet. 

Maj 2005 – September 2005 

Historisk forfatter Inger-Lise Klausen 

Arkivering af researchmateriale 

Sortering og opdeling af originale artikler samt kopier af original korrespondance, 

dagbøger, rejsebeskrivelser osv. fra flere generationer af de europiæske kongehuse, 

mest vægtigt materiale af og om de kongelige hushold omkring danske Chr. VI og Zar 

Alexander III. 

September 2003 – Marts 2004 

Københavns Kommunes Biblioteker 

Studentermedhjælper/bogopsætter, Hovedbiblioteket, Kunst og musik-afdelingen 

Opsætning af returneret materiale (bøger, noder, cder og dvder) samt revidering af 

allerede opsat materiale. 

Studentermedhjælper/bogopsætter, Afdelingen for særopgaver 

Ned- og udpakning af kasser til og fra særbiblioteker, opsætning af returneret materiale 

(primært bøger og lydbøger) samt revidering af allerede opsat materiale i både 

særafdelingens egen samling og i bogbussen. 
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Uddannelse 

September 2001 – Januar 2005 

Danmarks Biblioteksskole 

Bibliotekar DB (September 2004 – Januar 2005) 

Erhvervsrelateret projekt: Det levende ord og det døde bogstav: en udstilling om det 

danske biblioteksvæsen fra 1920 og frem til i dag 

Bachelorgrad i biblioteks- og informationsvidenskab (September 2001 - Juni 2004) 

Bacheloropgave: Brugergrænsefladedesign i teori og praksis 

Bibliotek og samfund 

Digitale biblioteker 

EU-information på internettet 

Forskningsmetode 

Informationsselektion 

Informationsselektion - Skønlitteratur 

Informationssøgning - Humanistiske fag 

Informationssøgning og -formidling 

Kultur- biblioteks- og boghistorie 

Kultur, litteratur og medier 

Organisation og økonomi 

På tværs af WWW 

Videnskabssociologi og videnskabelig kommunikation 

Vidensorganisation I, II & III 

August 1997 – Juni 2000 

Amtsgymnasiet i Roskilde 

Sproglig studentereksamen 

Sprog: Engelsk (A), Tysk (B) og Russisk (C) 

Valgfag: Samfundsfag (A) og Matematik (C) 

 

Frivilligt arbejde 

Marts 2004 – August 2006 

Sejtklik.dk, Børnehjælpsdagen site for anbragte unge 

Skribent på Bogzonen – en del af Sejtklik.dk 

Skribent af boganmeldelser og artikler om forfattere og bogrelaterede emner. 

Nøglefrivillig på Bogzonen – en del af Sejtklik.dk (Juli 2005 - August 2006) 

Foruden fortsat skrivearbejde, indebar rollen som nøglefrivillig fordeling af 

artikelemner og bøger til anmeldelse mellem zonens frivillige, korrekturlæsning af 

anmeldelser og artikler samt administration af zonens websider i det brugte cms-system. 
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IT-kompetencer 

Superbruger af Windows 2000, XP og Vista 

Solidt kendskab til Windows Office 2000 og 2003 samt HTML 

Godt kendskab til informationssøgning på internettet og i databaser samt til EDH-systemer 

Kendskab til PHP, CMS, Java og Linux 

 

Sprogkundskaber 

Dansk: Modersmål 

Engelske: Flydende 

Tysk: Godt kendskab 

Russisk: Kendskab 

 

Interesser 

Min fritid bruger jeg gerne sammen med familie og venner. Mine primære interesser er film/tv-

serier, bøger og computer, blandt andet har jeg en hjemmeside (www.linethy.dk), som jeg bruger til 

arbejdsredskab. Derudover bruger jeg også tid på geocaching og forskellige kreative hobbyer, så 

som broderi, scrapbooking og syning. Mine interesser bliver både plejet alene og i godt selskab. 


