CURRICULUM VITAE Karen Heilmann Lennert

DATA

___________________________________________________________________________
Navn: Karen Heilmann Lennert
Adresse: Natsiaq 2D-008, 3905 Nuussuaq
Tlf.: +299 28 29 92
Email: karenhl1@outlook.dk
Civilstand: gift, har 2 voksne børn

Profil:
Sociolog i Internationale Relationer og Udvikling, uddannet socialrådgiver. Har arbejdet - primært med forandringsprocesser og udvikling - i 4 verdensdele. De sidste 4,5 år har jeg boet
i Nuuk, hvor jeg er kontorchef i Inussuk-it.
Jeg er siden april 22 formand for Transparency International Greenland.

ARBEJDSERFARING_________________________
Maj 2021- Kontorchef Inussuk-it
Ansvarsområder:
• Udvikling og implementering af fagsystemer i det offentlige Grønland
• Etablering af support organisation til ESDH-området
• Del af ledelsesteam til opbygning af Inussuk-it
• Samarbejde med kommuner og Selvstyre om digitalisering og effektivisering af
det offentlige Grønland
2019-2021 Manager/konsulent Deloitte Nuuk
Konsulent og juridisk kritisk revisor på det sociale område i 3 kommuner
Juli-dec.18 Konst.Afdelingsleder i 3 afdelinger på Foranstaltningsområdet i Børn- og
Familieforvaltningen (MI), Kommuneqarfik Sermersooq
2008-2018 Konsulent i Center for Politik og Udvikling, Næstved Kommune
Ansvarsområder:
• Udvikling og Implementering af politikområder i tæt samarbejde med direktører,
forvaltningschefer og virksomhedsledere
• Udarbejdelse af strategier, politikker og masterplaner
• Udarbejdelse af ældrepolitik, innovationsprojekter, arbejdsgangsanalyser
• Udvikling af Næstved som demensvenlig foregangskommune
• Leder af projekter på blandt andet kvalitetsarbejde og metodeimplementering
• Udfærdigelse af politiske sagsfremstillinger
Udvalgte/særlige resultater:
✓
✓
✓

Udarbejdelse og implementering af flerårigt projektportefølge program med
navnet: “Sammenhæng og kvalitet i ældreområdets opgaveløsning”
Offentligt privat innovations (OPI) samarbejder
Udarbejdelse af velfærdsteknologi strategi og implementering af velfærdsteknologi i samspil med medarbejdere og borgere
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✓
✓

Samskabelse af unik hverdagsrehabiliteringsprojekt
Demensvenlig foregangskommune

✓

Facilitering af kvalitativ metodeudvikling af brugertilfredshedsundersøgelser
på ældreområdet
Deltaget i rejser til Japan og Taiwan med henblik på at udveksle erfaringer
om nationale strategier på demensområdet og med foredrag om den danske
velfærdsmodel

✓

2014-2018 Censor på Socialrådgiveruddannelsen
2006-2008 Organisational Capacity Building Advisor i Nepal (Mellemfolkeligt
Samvirke)
Ansvarsområder:
• Rådgiver for en nepalesisk organisation, der arbejder med forbedring af fattiges
livsvilkår og med demokratiudvikling
• Udvikling af selve organisationen og kompetence- og kapacitetsopbygning i
samarbejde med lederen på området
Udvalgte/særlige resultater:
✓

Jeg formåede overfor den nepalesiske højkaste organisation, jeg arbejdede i, at
brænde igennem med, at alle mennesker uanset køn og kastetilhør skal behandles med respekt og værdighed.

2004-2006 Socialrådgiver i Børn og Unge i Bornholms Regionskommune
Ansvarsområder:
• Rådgivning og vejledning samt myndighedsudøvelse overfor familier med komplekse problemstillinger

Udvalgte/særlige resultater:
Jeg var drivkraft i at få sat arbejdsvilkårene for rådgiverne drøftet med regionskommunens topledelse
Der blev sat system i det nye - børnesamtalen

✓
✓

2002 Socialrådgivervikar i Børn og Unge i Hasle Kommune
Ansvarsområder:
•
•

Yde rådgivning og vejledning samt myndighedsudøvelse overfor familier med
komplekse sociale problemstillinger
Sagsbehandling på børnehandicapområdet

2001

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet
• Som medlem af forskningsgruppe fra Universitetet & Grønlands Hjemmestyre i
årsager til arbejdsløshed i Grønland at stå for dataindsamling i Nuuk
• Gennemførelse af kvalitative dybdegående interviews

2001

Ekstern underviser på Socialrådgiveruddannelsen i Grønland
• Ekstern underviser for socialrådgiverstuderende

2001

Konsulent i Socialdirektoratet, Grønlands Hjemmestyre
• Ekstern konsulent for Socialdirektoratet idet jeg parallelt tog bachelorgrad i administration
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•
•

Udfærdigelse af oplæg til ny politik på børn- og familieområdet i Grønland
Koordination af en national konference om seksuelt misbrug af børn og unge

1998 - 1999 Konsulent på Børn og Ungeområdet i Socialdirektoratet
Ansvarsområder:
• Konsulent på Børn og Unge området for ministeren
• Tilsyn med og konsulterende overfor de landsdækkende døgntilbud til familier
og børn
• Konsulent for kommunerne
• Samarbejde med danske NGO’er
Udvalgte/særlige resultater:
✓ Grønland var tæt på at få sin eget børneråd/børneombudsmand, hvilket jeg
havde sat på dagsordenen.
✓ Der blev sat fokus på nye behandlingsløsninger for udsatte unge med udgangspunkt i lokale grønlandske vilkår og kultur
1995-1997 Rådgiver/kooperant i provinsforvaltning i Mozambique for Ibis
Ansvarsområder:
• Rådgiver for leder og medarbejdere i Niassa Provinsens med udvikling af det sociale område, organisatorisk og administrativt
• Organisering af opgaverne
• Økonomiansvarlig
1994-1995 Socialrådgiver og amtskonsulent, Familiecenter Stevns
Ansvarsområder:
• Yde konsulentbistand til kommunernes socialrådgivere i komplekse familiesager
• Yde socialrådgivning og samtaler med familier, der af kommunerne blev visiteret
til Familiecentret
1990-1994 Projektansat i et 3-årigt forsøgsprojekt og herefter socialrådgiver, Fakse
Kommunes børn og ungeområde
• Projektet havde til formål at afprøve en ny metode og organisering af arbejdet
med komplekse familiesager
• Efter projektets afslutning, ansat som socialrådgiver i Børn og Unge afsnit
1987-1990 Socialrådgiver i Børn og Ungeafsnit. Næstved Kommune
• Yde rådgivning og vejledning samt myndighedsudøvelse overfor familier med
komplekse og tunge problemstillinger
• Deltog i flere udviklingsopgaver, blandt andet i etablering af et Familiecenter
1987

Sisimiut Kommune, Grønland. Ledende socialrådgiver i kommunen
• Gruppeleder for socialarbejderne, ansvarlig på de sociale indsatser
• Fungerede i starten som socialchef

1981

Sisimiut Kommune, Grønland. Lærervikar

UDDANNELSE
2022

Mini MBA
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2016/17

Facilitatoruddannelse

2013

Projektstyring i praksis, Akademiuddannelse

2012

Kursus i Retorik og Kommunikation, Folkeuniversitet, København

2011

Mastermodul i Innovation, Socialt Entreprenørskab og procesledelse, RUC

2011

Kursus i Innovative processer, Akademiuddannelsen

2006

Kandidatgrad i udvikling og internationale relationer/Sociologi, Aalborg
Universitet
• Specialiseret i nationsopbygning, og stat og politik
• Studier i globalisering, kulturelle påvirkninger, økonomiske regimer, menneskerettigheder, fredsskabelse, sociologiske teorier, magtforhold
• Speciale: De danske interesser i rigsfællesskabet med Grønland (karakter 10)

2003

Sid´s (Specialarbejderforbundet i Danmark) regionale kontor i Maputo,
Mozambique
• Praktikophold med fokus på fagforeningers og arbejderes vilkår i landet

2001

Bachelorgrad i Administration, Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet
• Specialiseret i sociologi
• Studier i økonomi, organisationsteori, moderne samfundsforhold samt ledelse
• Bachelorprojekt om uddannelse og Grønland (sociologisk)
• slutkarakter 11

1995

Sprogkursus i portugisisk
• 8 ugers kursus i Lissabon, Portugal

1993

Kursus i Ledelse og Samarbejde, Merkonomstudiet i Næstved

1985

Socialrådgiver. Den Sociale Højskole i Odense, Danmark

SPROG
Dansk
Grønlandsk
Engelsk
Portugisisk
Fransk
Tysk
Nepali

Flydende
Flydende
Som arbejdssprog: ret godt
Rimeligt
Læser og forstår
Læser og forstår
Begynderniveau

IT-KENDSKAB
Office 2007; Powerpoint, Office, Excel, Word, Outlook

ORGANISATORISKE AKTIVITETER OG FRITID
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Jeg har siden 2020 været bestyrelsesmedlem af Transparency International Greenland, og blev
formand i 2022.
Jeg læser og dyrker motion i fritiden, mest vandring, især under ferier. Min mand og jeg prioriterer meget at se vores venner og familie. Venner fra vores tid i andre lande ser vi meget.
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