CV – Roald Erik Frøsig
Faglig profil
I min uddannelse til cand.scient.bibl. har jeg især fokuseret på forskningslitteratur, hvilket har givet
mig kompetencer indenfor informationssøgning, formidling, bibliometri, metadata og
vidensorganisation. Gennem mit studiejob har jeg fået praktisk erfaring med de forskellige aspekter
af en bibliotekars hverdag, især publikumsvejledning.

Uddannelse
2009-2011:

Kandidat i Informationsvidenskab og kulturformidling, Det
Informationsvidenskabelige Akademi
* Speciale om citationspraksis i forskningsartikler
* Modul i digitalisering af kulturarv
* Modul i dansk kulturdebat
* Modul i informationsvidenskab

2006-2009:

Bachelor i Informationsvidenskab og kulturformidling, Danmarks
Biblioteksskole
* Bachelorprojekt om serendipitet
* Valgfag i domænekendskab indenfor naturvidenskab
* Valgfag i opbygning af virksomhedsportaler
* Valgfag i formidling af historie og kulturarv

Erhvervserfaring
januar 2012: Projektmedarbejder hos Riidr Aps.
* Vurdering og fejlfinding på da.riidr.com
* Optimering af søgefunktioner, med henblik på forbedret brugervenlighed
* Opnået kendskab til programmering i Python
2007-2011:

Studentermedhjælper på Professionshøjskolen Metropols bibliotek
* Lånervejledning og referenceinterviews
* Holde tidsskriftssamlingen ajour
* Katalogisering af artikler
* Lokalisering og rekvirering af artikler
* Kassationer

1999-2006:

Måletekniker i kvalitetsafdelingen, Euromatic a/s
* Ansvarlig for kvalitetsafdelingen på natholdet
* Kvalitetskontrol af løbende produktion
* Dokumentstyring
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IT kompetencer
Office-pakker:

Microsoft Office, Open Office

Bibliotekssystemer: Aleph, Integra, Netpunkt
Programmering:

Python

Andet:

SPSS, Dialog, Web of Science, Pure

Tillidshverv
2007-2011:

Studenterrepræsentant i skolerådet på Danmarks Biblioteksskole / IVA

2009-2010:

Rusvejleder for nye studerende på Danmarks Biblioteksskole / IVA

2008:

Buddy for nystartede internationale studerende på Danmarks Biblioteksskole

Referencer
Gives efter forespørgsel.

Personligt
Jeg er en aktiv vandrer, jeg kan godt lide god mad og eksperimenterer flittigt i køkkenet. jeg har
også stor interesse for historie og arkæologi, og nyder at rejse til fremmede himmelstrøg, hvor jeg
kan kombinere disse interesser, især sammen med min dejlige kæreste gennem de sidste 7 år.
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