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NAVNE OG MÆRKEDAGE I AMAGER BLADET
Amager Bladets NAVNEREDAKTION optager gratis omtale af mærkedage, når der er tale om
runde fødselsdage fra 40 år, bryllupper, udnævnelser, tiltrædelser og fratrædelser, jubilæer
og mindeord. Navnestof skal sendes senest fredag kl. 12.00 til red@amagerbladet.dk
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5.350 nulevende
personer er registreret med
navnet Mikael. Det er hverken en fremgang én person i forhold til 2016.

Tiltrædelse

Ansættelse

JONATHAN NIELSEN: Jonathan Nielsen er nytiltrådt som kommunikationsrådgiver hos kommunikationsbureauet Grønbech i Dragør.
Grønbech arbejder med PR, kommunikation og markedsføring for
virksomheder og brancheorganisationer i hele landet.
Jonathan har flere års erfaring
med kommunikationsarbejde og projektledelse og har tidligere arbejdet
som projektchef hos Augenblick Film
og som kommunikationskonsulent
for Great Communication og MIRSK.
I Grønbech vil Jonathans fokus være strategisk kommunikation, rådgivning, mediehåndtering og udvikling
af kommunikationsformater, ligesom
han vil bidrage med projektstyring i
forbindelse med PR- og markedsføringsaktiviteter

CAROLINA BENJAMINSEN: Ørestad Innovation City
Copenhagen har ansat Carolina Benjaminsen som
Innovationsnetværkets første adm. direktør. Carolina Benjaminsen skal gøre Ørestad til det stærkeste knudepunkt for innovation, viden og kreativitet
i Greater Copenhagen.
Den nystartede organisation Ørestad Innovation City Copenhagen (ØICC) er stiftet af aktører
fra virksomheder, organisationer, uddannelses- og
kulturinstitutioner med tilknytning til Ørestad.
By & Havn har været blandt initiativtagerne til
organisationen. Siden stiftelsen har bestyrelsen
drevet foretagendet, men pr. 1. august nu med en
direktør i stolen.
Carolina Benjaminsen har en Ph.d. grad fra Aarhus Universitet og har adskillige ansættelser i universitetsverdenen og en direktørpost i egen virksomhed bag sig. Hun har specialiseret sig i at skabe
forandringer og innovation i både den offentlige og
private sektor, og de seneste fire år har hun drevet
virksomheden Office for Leadership Education.
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NAVN MIKAEL KAMBER PROFESSION JOURNALIST ALDER 50 ÅR
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Kamber med karrierespring og bleskift
MIKAEL KAMBER: Nyhedsvært på TV2, Mikael Kamber, har med
sin idérigdom og sans for trivsel prøvet det meste på små og
store medieposter. For 31 år satte han studenterhuen på hovedet
med årets rekordscore, og siden har han med kløgt og livsglæde serviceret skiftende tv-kanaler med sit talent for nyhedsformidling. De seneste fem år på sit elskede TV 2. Både Danmarks
Radio og Berlingske fik spottet Kamber; han blev mediedirektør på DR, og hos Berlingske blev han chefredaktør for Jyske
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Jeg var meget, meget lille, da jeg ﬁk
mit første kys. Det var med Trine,
min nabo. Vi er født næsten samtidig og
lå også og sov middagslur i barnevognen
sammen (alt.dk/2015).

Vestkysten og modtog en pris for at indføre borgerjournalistik.
Både han og hustruen Annette er vokset op på Fanø, har
fulgtes i skole og på gymnasiet, men blev først kærester, da de
som voksne simpelthen fysisk kolliderede på cykel i Pilestræde.
Hun er tandlæge med egen klinik. Sammen har de døtrene
Malou på 11 og Feline på 15, der begge har fået en særlig start
på livet. Faren har nemlig ved hver fødsel taget et halvt års orlov med bleskift og meget andet.

