
Ida	Marie	Wonsild	
Hej,	jeg	hedder:	

Jeg	arbejder	med:	
Jeg	arbejder	som	Costumer	Journey	Expert	i	YouSee.	Mit	mål	er	at	sikre,	at	YouSee’s	kunder	har	den	
bedst	mulige	oplevelse	med	vores	services	-	både	når	de	bruger	vores	produkter,	besøger	
hjemmesiden,	Mit	YouSee,	butik	eller	ringer	til	kundeservice.		Et	stort	fokus	i	mit	arbejde	er	at	kende	
til	kundernes	behov	og	problemer,	og	ja	nogle	gange	sågar	problemer	med	kæresten	-	for	hvad	gør	en	
YouSee	kunder	nå	de	går	fra	hinanden	og	den	ene	skal	flytte?	Ved	at	kende	kundernes	behov	er	jeg	
med	til	at	sikre,	at	de	rette	IT-projekter	igangsættes	og	at	de	i	sidste	ende	er	med	til	at	hjælpe	
kunderne.	Informationer	om	kundernes	behov	og	problemer	finder	jeg	både	ved	at	dykke	ned	i	en	
hulens	masse	data	samt	tale	med	kunderne	direkte.		
	
Jeg	er	uddannet	
Cand.IT	fra	IT	Universitetet	i	København.	Jeg	har	læst	på	uddannelsen	der	hedder	Digital	Design	og	
Kommunikation	(nu	hedder	den	Digital	Design	og	Interaktive	Teknologier)	med	specialisering	i	Service	
Design.	En	uddannelse	der	gør	dig	klar	til	at	arbejde	med	IT	projekter	og	tænke	kunder/brugere	ind	fra	
start.	
	
Hvad	inspirerer	dig	ved	IT?:	
IT	er	inspirerende	fordi	det	er	i	konstant	forandring.	Teknologi	ændrer	sig	som	vi	andre	skifter	trusser	–	
hver	dag.	Og	det	samme	gør	de	mennesker,	der	bruger	IT.	IT	er	med	til	at	skabe	nye	behov	hos	fx	vores	
kunder	og	det	skal	vi	som	virksomhed	konstant	have	for	øje.	Tænk	bare	på,	hvordan	Netflix	og	andre	
streamingtjenester	har	ændret	den	måde,	du	ser	TV	på.		
	
Vil	du	også	arbejde	med	IT,	så	er	mit	bedste	råd:	
Tænk	over	hvilken	rolle	i	et	IT	projekt,	der	vil	passe	bedst	til	dig.	IT	er	nemlig	rigtig	mange	ting.	Vil	du	
være	projektleder,	tale	med	brugerne,	designe	løsningen	rent	grafisk,	grave	i	store	datamængder,	
programmere	eller	noget	helt	sjette?	Tal	med	forskellige	folk	i	din	omgangskreds,	der	arbejder	med	IT	
for	at	høre,	hvordan	deres	arbejdsdag	ser	ud	og	mærk	efter	omkring,	hvilken	form	der	vil	passe	til	dig.		
	



Ditte Egholm Villadsen

Indsæt 
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her
Hej, jeg hedder:

Jeg arbejder med:
Som Data Scientist i TDC Group, i afdelingen AI & Robotics, arbejder jeg med at forstå 

behov i markedet for at effektivisere forretningen ud fra en datadrevet tilgang. Jeg 

bruger Machine Learning og cutting edge technology, vha. bl.a. Open Source og 

Enterprise værktøjer til at udlede indsigter om behov i markedet.

Jeg er uddannet:
Jeg er Bachelor of Science i Informatik og Kommunikation fra Roskilde Universitet. 

Min primær interesse lå her i både udarbejdningen og realiseringen af it-udvikling og 

anvendelse i samfundsmæssige sammenhænge. Derudover er jeg Cand.Merc.(IT), 

Master i Business Administration & Information Systems (E-Business), fra 

Copenhagen Business School. Her var min primære interesse datadrevet 

effektivisering af både den offentlige og private sektor.

Hvad inspirerer dig ved IT?:
Jeg har altid haft en interesse for it og teknologi. Jeg synes det er fedt, at kunne 

udlede spændende indsigter ud fra en masse data. Det der også tiltaler mig ved IT og 

programmering er, at det et logisk sprog, som jeg synes passer godt til mig, og det 

kan både være mega frustrerende men også vanvittig fedt, når noget bare virker og 

performer rigtig godt. Så kombinationen af at jeg kan anvende mine analytiske og 

tekniske færdigheder, i samspil med god forretningsforståelse synes jeg er super 

interessant at arbejde med, da det også er vigtigt at kunne kommunikere og 

oversætte avancerede analyser. 

Vil du også arbejde med IT, så er mit bedste råd:
Det er vigtigt, at lave det der interesserer dig og så gør det ikke noget, at det måske er 

lidt svært til at begynde med, det skal nok komme. Så længe du synes, at det er sjovt 

og spændende at arbejde med. Vær ikke bange for at stille en masse spørgsmål – der 

er ofte mange som undrer sig over de samme ting, som dig. Så bare spring ud i det☺



Sarah Jahangir
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Hej, jeg hedder:

Jeg arbejder med:
At kontrollere og sikre kundernes login og rettigheder. Jeg er også involveret i 
afregningen af at leje og købe film.
I min afdeling arbejder vi i små squads, hvor jeg er en del af et af de største med i alt 
14 medarbejdere. Mit squad hedder Play, og vi er ansvarlige for, at kunderne får den 
bedste oplevelse, når de ser fjernsyn.

Jeg er uddannet

IT Diplom Ingeniør fra DTU.

Hvad inspirerer dig ved IT?:
Jeg bliver inspireret af at skabe overblik over de mulige løsninger, som vi finder frem 
til. Det er med til, at jeg sammen med mit squad finder de bedste løsninger på 
forskellige problemer. 
Eksempelvis kan komplekse problemer løses med mange små løsninger. Du kan 
sammenligne det med at stå i køkkenet og lave en svær ret, hvor du skal tilføje de 
rigtige ingredienser på det rigtige tidspunkt for at få det bedste resultat. Det kan være 
svært og forvirrende i starten, men med fokus og dedikation, har jeg oplevet, at man 
kan nå langt. 

Vil du også arbejde med IT, så er mit bedste råd:
• Vær ikke bange for at lave fejl. Dine fejl er med til at skabe udvikling, og du 

kommer ingen steder uden udvikling.
• Spørg løs. Der findes ingen dumme spørgsmål, det er kun med til at gøre dig 

klogere.
• Alle starter fra nul.
• Vær altid venlig og hjælpsom, så er det nemmere at få hjælp fra dine kolleger.



Sara Kristensen

Hej, jeg hedder:

Jeg arbejder med: 
Robotics hvor vi automatiserer processer ved hjælp af software. Robotics er et
relativt nyt initiativ i TDC Group og det er super fedt, at have fået mulighed for, at
være med til at bygge noget nyt op.

Jeg er placeret i en central enhed, kaldet ”Robotics Center of Excellence”. Her sidder
jeg som Process Manager, hvor jeg er med til at kvalitetssikre robotterne og sørge for,
at vi har en effektiv eksekvering af dem. I min dagligdag har jeg en stor kontaktflade
på flere forskellige organisatoriske niveauer, og har mulighed for, både at nørde teknik
og arbejde med processer og mennesker.

Jeg er uddannet
Jeg er oprindeligt uddannet Cand.scient.adm., som er en uddannelse i offentlig
forvaltning. Hvis jeg skulle vælge uddannelse i dag, havde jeg måske nok valgt en
uddannelse, som var mere IT-orienteret. Når det er sagt, så tror jeg, at nogle af de
humanistiske og socialvidenskabelige discipliner, som jeg har fået med fra min
uddannelse, har været meget gavnlige i mit nuværende job. Man skal jo huske på, at
digitale IT-løsninger gerne skal balancere både nogle menneskelige og nogle tekniske
behov.

Hvad inspirerer dig ved IT?:
IT og digitalisering er med til at skabe nye muligheder og behov hos os og alle. For at 
kunne imødekomme de behov, skal virksomheder også tilpasse og udvikle sig 
hurtigere - og det samme skal man som medarbejder. Det betyder at man aldrig har 
et ensformigt job – der er altid nye udfordringer og løsninger der skal findes. Dét 
synes jeg er fedt!

Vil du også arbejde med IT, så er mit bedste råd:
Vær opsøgende, prøv noget forskelligt af og find din niche. IT er mange ting, og der er
mange måder at nå dertil på. Har du svært ved at vælge uddannelse, så se din
uddannelse som et udgangspunkt. Det er ikke nødvendigvis den, der kommer til at
afgøre, præcis hvilken jobfunktion du får efterfølgende.



Palwasha Mahmood
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Hej, jeg hedder:

Jeg arbejder med:
Jeg arbejder med Cybersecurity i TDC Group Security

Jeg er uddannet
Jeg har en Master i Business Administration & Information Systems

Hvad inspirerer dig ved IT?:
Informationsteknologi handler meget om mennesker: At give folk den information, de 
har brug for, når de har brug for det. IT-fagfolk regner på måder, så folks arbejde 
bliver mere teknologisk.
IT bidrager til sundhedspleje, sport, detailhandel, mode, gæstfrihed, bank eller 
enhver anden industri. Det inspirerer mig meget, at IT kan gavne på mange forskellige 
områder.

Vil du også arbejde med IT, så er mit bedste råd:
Hvis du godt kan lide, at du ikke kommer til at arbejde med det samme hver dag og 
gerne vil udvikle dig konstant i din karriere ved at lære nye systemer og teknologier, 
er karriere i IT det bedste valg.



Josephine Nordborg

Hej, jeg hedder:

Jeg arbejder med:
Jeg arbejder som Customer Journey Expert i YouSee. Det betyder, at jeg til daglig 
sidder i vores digitale enhed, hvor jeg arbejder med optimering af kunderejser, med 
henblik på at give vores kunder den bedst mulige oplevelse.

Jeg er uddannet
Jeg har en bachelor i Marketing og Management Communication fra Aarhus BSS, og 
en Master i Intercultural Marketing fra CBS.

Hvad inspirerer dig ved IT?:
Det, der inspirerer mig mest ved IT, er hvordan det i stadigvæk stigende grad påvirker 
vores hverdag, samt hvordan teknologi kan bruges i selv de mest forunderlige 
situationer til at gøre vores liv lettere.

Vil du også arbejde med IT, så er mit bedste råd:
”The only way to do great work, is to love what you do” – Steve Jobs.
Det, at arbejde med IT, kan indebære uendelig mange ting, men så længe man laver 
noget man brænder for, skal man nok lykkedes. 



Ina Köller
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Hej, jeg hedder:

Jeg arbejder med:
Jeg arbejder med Robotic Process Automation (RPA). Det betyder, at jeg udvikler 

processer, som kan udføre opgaver på en computer, som et menneske kan. Såkaldte 

robotter kan derfor udføre de kedelige og gentagende opgaver og frigiv 

medarbejdernes tid, så de kan tage sig af de mere spændende og intelligens-

krævende opgaver.

Jeg er uddannet
Jeg har læst ‘Digital Innovation and Management’ på IT-Universitet i København. Der 

har jeg lært rigtig meget om både den tekniske og den menneskelige side af IT – og 

hvordan man bedst fører dem sammen, for at opnå de bedste resultater.

Hvad inspirerer dig ved IT?:
Jeg synes IT er spændende, fordi det er et meget bredt emne – der findes noget 

spændende til enhver person. Og så interagerer vi alle sammen med IT hele tiden og 

hver dag. Jeg synes, at det er spændende, at forstår, hvordan vi bruger IT og hvordan 

det egentlig fungerer. 

Derudover er det spændende, hvor hurtigt IT udvikler sig – det bliver bare hurtigere 

og mere og bedre fra nu af – men så skal vi, som mennesker passe på, hvordan vi 

bruger IT. Kun fordi man kan gør tingene rent teknisk set, betyder det jo ikke, at vi skal 

– set fra et menneskelig eller etisk perspektiv.

Vil du også arbejde med IT, så er mit bedste råd:
Bliv nysgerrig og efterspørge tingene kritisk. Hvordan bruger vi IT i dag (både privat og 

i arbejdslivet) og er det den bedste måde? Held og lykke!



Ea Lundbjerg Hansen

Hej, jeg hedder:

Jeg arbejder med: Cyber Security i TDC Erhverv. 
Min officielle titel er Produktejer/Innovationsdesigner 
på et produkt der hedder CyberAware, som er et
uddannelsesværktøj vi sælger til store og mindre virksomheder i Danmark.  

Jeg er uddannet…
På IT-Universitetet i København har jeg både taget min bachelor og min kandidat. 
Jeg er uddannet i krydsfeltet mellem IT, innovation og design, og har derudover 
erfaring med let programmering og forretningsudvikling. 

Hvad inspirerer dig ved IT?:
Vi lever i en digital verden som er drevet af data, så for mig har IT længe været 
omdrejningspunktet for vores samfund. Jeg finder det både essentielt og 
meningsfuldt at arbejde med IT, da det åbner op for et hav af muligheder. 


