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Morten er manden der kan begejstre et publikum og skabe et stærkt fællesskab.
Han er idémager med store visioner, som han formår at realisere og finde opbakning til.
Han udvikler sig via menneskelige relationer og faglige udfordringer.
Pt. sidder han i uopsagt stilling som udviklingskonsulent i Slagelse Erhvervscenter samt som byrådsmedlem
for Venstre i Slagelse Kommune.

PROFESSIONELLE RESULTATER
UDVIKLINGSKONSULENT, SLAGELSE ERHVERVSCENTER
Idémand, og ansvarlig for formaliseret samarbejdsaftale mellem Erhvervscenter og Jobcenter i forhold til
rekruttering og fastholdelse.
Idéudvikling og implementering af ”ErhvervsAward” – fejring af det lokale Erhvervsliv.
Ansvarlig for formaliseret samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner herunder varetagelsen af
undervisning i arbejdsmarkedsparathed, entreprenørskab og fundraising.
IDÉKONSULENT, CENTER FOR ARBEJDSMARKED OG INTEGRATION
Strategisk bindeled mellem erhvervsliv og Jobcenter.
Gennemførte flere motiveringskurser, internt og eksternt.
Igangsættelse og implementering af forløb for unge gengangere i systemet: Idémand bag forløbet ’Parat til
Praktik’ succesrate på 70 % der kom videre i uddannelse.
Idémand og igangsætter af aktiveringsforløb for kontanthjælpsmodtagere under matchgruppe 2 –
”Cytikorps” og ”Borrebykorps”. Alle visiterede borgere fik en tilknytning til en arbejdsplads. Cirka 10 %
procent fik efterfølgende en ansættelse på særlige vilkår, hvilket er en høj succesrate for målgruppen.

AKTIVITETSCHEF, SLAGELSE KOMMUNE
Succesrig sammenlægning af erhvervsforeningerne i Slagelse.
Vendte en cityforening der var i nedadgående spiral til et detailforum med medlemstilgang.
Hovedansvarlig for at Slagelse vandt ”City Branding Award” – prisen står på borgmesterkontoret.
Har serviceret bestyrelser i: Slagelse Erhvervsforening, Festuge, Kulturnat, Markedsføringsudvalg og
Detailforum.
Medvirkende til at få store events, som fx ”Jorden Set fra Himlen” og ”Snedronningens Bal” til Slagelse begge med royalt besøg.
Med i styregruppen bag Hendes Majestæt Dronningens besøg i Slagelse.
Etableret samarbejde mellem indkøbscenter og citybutikkerne.
Etablering af bevillingshaverforening i Slagelse.
FESTUGECEHF, SLAGELSE FESTUGE
En af idemændene bag Slagelse Festuge og ansvarlig for implementering og fastholdelse af Slagelse Festuge
i 10 år.
Generering af gennemsnitligt ca. 2 millioner kroner i sponsorater årligt i 10 år.
SOUSCHEF, UNGDOMSKLUBBEN ROSENKILDEGÅRDEN
Etablering af souschefnetværk for kommunens institutioner.
Medvirkende ved udflytning af byens største klubtilbud til bedre omgivelser, herunder implementering af
SSP Gadeplan i Slagelse.
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STILLINGER
2014 UDVIKLINGSKONSULENT I SLAGELSE ERHVERVSCENTER
Virksomhedsoverdraget fra Center for Arbejdsmarked og Integration.
Ansvaret for nye erhvervstiltag samt erhvervsrettede events.
Ansvarlig for samarbejdet med Jobcenter Slagelse og uddannelsesinstitutionerne.
Iværksættervejledning.
2011-2014
CENTER FOR ARBEJDSMARKED OG INTEGRATION
Ansat på Slagelse Jobcenter i nyoprettet stilling med henblik på udvikling og innovation af
arbejdsmarkedsområdet. Udvikling af helhedsorienterede projekter. Udvikling og gennemførsel af
arbejdsmarkedsparathedsforløb for unge kontanthjælpsmodtagere.

2008 - 2011
AKTIVITETSCHEF FOR SLAGELSE KOMMUNE ANSAT AF ERHVERVSRÅDET
Ansvaret for udvikling og gennemførsel af aktiviteter i Slagelse by og sparring for den øvrige kommune,
herunder sponsorarbejde og fundraising.
Markedsføring af aktiviteter i Slagelse og af Slagelse Erhvervsforening samt Slagelse Erhvervsråd.
Udarbejdelse og implementering af budgetter, strategier, markedsføringsplaner og aktivitetsplaner.
Ledelse af sekretariat og frivillige i forbindelse med Slagelse Festuge og Sct. Michaels Nat.
Planlægning og afholdelse af tre årlige generalforsamlinger samt erhvervsrettede konferencer.
2006 - 2008
PROJEKTARBEJDE UNDER SLAGELSE ERHVERVSFORENING
I forbindelse med kommunesammenlægningen ændredes strukturen i Slagelse Erhvervsforening, og der
skulle skabes en velfungerende struktur på tværs af kommunen.
Fungerede som primus motor i projektgruppen bag udarbejdelsen af denne struktur, samt
sammenlægningen af Slagelse Cityforening og Slagelse Erhvervsforening.
2005-2006
AKTIVITETSCHEF FOR SLAGELSE BY ANSAT AF SLAGELSE ERHVERVSFORENING
Overgår til ansættelse i Slagelse Erhvervsforening med dertil udbyggede arbejdsopgaver. Bl.a. ansvar for
medlemsarrangementer, konferencer o.l. samt sekretariatsfunktion for bestyrelsen i Erhvervsforeningen.
Et mere overordnet ansvar for aktiviteter i Slagelse by.
2000-2005
FESTUGECHEF SLAGELSE FESTUGE
Ansat som festugechef for organisationen Slagelse Festuge, der er en sammenslutning af 35 foreninger.
Ansvaret for planlægning og gennemførsel af Slagelse Festuge. Herunder ansvaret for at rejse
sponsormidler, udvikling af arrangementer og markedsføring. Koordinator for 240 frivillige. Budgetansvarlig
overfor festugens bestyrelse.
1996 - 2000
SOUSCHEF UNGDOMSCAFÉEN ROSENKILDEGÅRDEN
Ansat som klubmedarbejder og efterfølgende souschef på Ungdomscaféen Rosenkildegården under
Slagelse Kommune.
På daværende tidspunkt et tilbud der skulle tiltrække unge med anden etnisk baggrund end dansk samt
unge med problemer i forhold til skole, samfundet og forældre.
Ledelsesansvar overfor medarbejderne i fællesskab med den daglige leder.
Ansvarlig for arrangementer ud af huset som fx overlevelsesture og selvudviklingskurser mm.
Medarkitekt af SSP Gadeplan – ideen om at møde de unge, der hvor de færdes.
Tillidsrepræsentant (BUPL) herunder deltagelse i personalesager og undervisning af specialklasser på
nærliggende skole.

1992 – 1996
SERVICELEDER VESTSJÆLLANDSCENTRET
Ansat som serviceleder og centervagt i VestsjællandsCentret Slagelse.
1986-1992
FØDEVAREBRANCHEN
Arbejdet inden for fødevarebranchen i diverse brancherelaterede virksomheder.
1983-1986
Uddannet som slagter og herefter værnepligtig, konstabel og gruppefører (gennemført
gruppeføreruddannelsen) v. Danske Livregiment, Vordingborg Kaserne.
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TILLIDSHVERV






Adversery Board Flakkebjerg Sceince Center (2016 - )
Indvalgt i byrådet (V.) sæde i Kultur- Fritid og Turismeudvalget samt Handicap- og Psykiatriudvalget
(næstformand) (2014 - ).
Medlem af Folkeoplysningsudvalget (2014 - ).
Medlem af bestyrelsen for Trelleborg Friskole (2012 – 2014).
Formand for Trelleborg Friskoles Støtteforening (2012 – 2014).



Medlem af Lokalrådet Danske Bank Slagelse (2011-2014).







Bestyrelsespost i Slagelse Turistråd (2010 - 2011).
Bestyrelsespost i Slagelse Musikhus, udpeget af Erhvervsrådet (2009-2011).
Årets Kravlenisse 2009 (gives til en farverig personlighed af tidsskriftet ”Jul i Slagelse”).
Medlem af projektgruppen for ”Kongeland ” / Østdansk Turisme (2008-2010)
Sæde i Lokalrådet under Sydsjællands og Lolland Falsters politi, udpeget af Slagelse Kommune
(2007-2011).



Sæde i kommunens Agenda 21 udvalg, udpeget af Slagelse Kommune (2007-2010).




Bestyrelsesmedlem Slagelse Musikskole (2007 - 2014).
Medlem af styregruppen for projekt ”Narko ud af Byen” (2006-2007). Aktiv deltagende i at dette
mundede ud i en bevillingshaverforening i Slagelse med fokus på trygt natteliv.



Bestyrelsesmedlem Sct. Michaels Nat, Danmarks største kulturnat uden for København (2002 2010).

 Årets Jesper 2002. (”æresborger” i Slagelse).
 Gennem 10 år formand for amatørteateret ”Krabasken”.
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UDDANNELSE
2016 Certificeret i Væksthjulet©
2009-2010 LMI - Leadership Management International. Lederuddannelse med afsæt i produktivitet og
motivation.
2009 modulkursus RUC – Festivalers betydning i oplevelsesøkonomien.
2008 modulkursus SDU – Branding og Storytelling.
1998 gennemført uddannelsesforløb i underretning- og tavshedspligt.
1997 gennemført Slagelse Kommunes lederuddannelse ”Fremtidens Helte”.
1992 vagt- og sikkerhedskursus.
1983 udlært som slagter.
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