CURRICULUM VITAE

Personlige data:
Navn:

Synnøve Andersen

Adresse:

Fiskervænget 26, Dyreborg, 5600 Faaborg

Telefon:

+45 29679991

E-mail:

synnove.a@outlook.dk

Civilstand:

Gift – 2 voksne døtre/svigersønner – 5 børnebørn

Als-Fyn Broen:
Hvad fik mig til at sige JA til bestyrelsesarbejde i Foreningen Als-Fyn Broen?



Jeg læste om foreningen i avisen i sin tid og syntes vældig godt om ideen og blev
medlem



Opfordring til at træde ind i bestyrelsen – og blev valgt i 2016 som suppleant



Jeg er en udvikler frem for afvikler – derfor har jeg den fulde tro på, at en bro vil være
et godt tiltag for Fyn, ja hele Danmark OG Europa. Der vil blive bedre
sammenhængskraft, større mobilitet m.h.t. arbejdspladser, arbejdstagning og
bosætning.



Dialogen med borgerne om fordele ved en bro på trods af vigtige hensyn til vores
naturområder og til gavn for en bedre infrastruktur i det Syd-og Vestfynske område



At være fremsynet m.h.t. kommende generationers dagligdag/arbejdsliv

Kompetenceområder:
Jeg har en baggrund i den finansielle sektor som rådgiver, pensionsansvarlig m.v. suppleret
med relevante kurser. Tillidsmandsfunktion/uddannelse, kredsformand med ledelsesansvar og
fagligt arbejde via Finansforbundet. Endvidere afsluttet kursus i ”Coaching som
ledelsesværktøj”.

Som type er jeg ”afslutter, organisator, opstarter og idemand” i følge Belbins test i nævnte rækkefølge.
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Ansættelsesforhold:


2010 - 2011 Kundemedarbejder i Nordea, Faaborg afd. (tidl. Fionia Bank)



2007 – 2010 Formand for Finansforbundets Kreds Syd



1999 – 2007 Kredsbestyrelsesmedlem af Finansforbundets Kreds Syd sideløbende med det
Finansielle job i afdelingen samt tillidsmandsfunktion



1999 – 2007 Amtssparekassen/Fionia Bank, Faaborg afd. som rådgiver for privat- og partnerkunder
med pensionsansvar og kampagneansvarlig



1999 - 2010 Tillidsmand for 7 afd. i det Syd-og Vestfynske område



1998 - 1998 Amtssparekassen, Odense City som rådgiver for privatkunder og superbruger/mentor i
f.b.m. implementering af nyt edb



1997 – 1997 Udstationeret af Amtssparekassen til Finanssystem/SDC i Kbh. som tester på nyt edbsystem under udvikling



1989 – 1997 Tillidsmand for Haarby, Assens og Glamsbjerg afd.



1971 – 1997 Sparekasseassistent med forskellige jobfunktioner bl.a. filialleder i Dreslette/Snave
Afd., som havde åbent 2 x ugentligt



1969 – 1971 Elev i Dreslette Sogns Spare- og Lånekasse i Haarby afsluttende med bestået
Sparekasseskole-eksamen

2

