
Curriculum Vitae for Kenneth Bon Nielsen 
 

 Personlige data 

 

 

Navn: 

 

Adresse: 

 

Mobil: 

 

Email: 

 

Linkedin-profil: 

 

Født: 

 

Civilstand: 

 

Kenneth Bon Nielsen 

 

Skovsgårdsvej 30, 8362 Hørning 

 

30 20 47 62 

 

kennethbon@gmail.com 

 

http://dk.linkedin.com/in/kennethbon 

 

28. maj 1977 

 

Kæreste med Mai 

Har sønnen Bertil (født 2009) 

 

 Erhvervserfaring 

2014- Senior Business Developer  BilBasen/eBay, Højbjerg  

 Forretningsmæssigt ansvar for strategisk sammenhæng mellem 

forretningsudvikling, nyudvikling og salgsprojekter. Kvalitetskontrol og 

optimering af eksisterende produkt- og salgsstrategier, visions- og 

strategiarbejde ifm. flerårsplaner samt overordnet kommerciel 

projektledelse af motors-relaterede projekter. Udarbejdelse af business 

cases, pris- og produktudviklingsforslag samt strategisk ageren i 

markedet. 

 

 

2013-2014 Automægler  BilBasen/eBay, Højbjerg  

 Ansvarlig for egen daglig portefølje af biler på BilBasen auktion. 

Afholdelse af online auktion, mægling og salgsarbejde i forbindelse med 

mægling mellem køber og sælger. Sagsbehandling, sparring til udvikling 

af forretningskoncept, forretningsanalyse, udarbejdelse af statistik og 

scorecards/målstyringsdiagrammer samt input og deltagelse ifm. med 

produktudvikling og introduktion af komplet ny auktionsplatform. 

Omallokeret som ekstra resurse ifm. operationalt behov. 

 

 

2012-2013 Senior Business Developer  BilBasen/eBay, Højbjerg  

 Forretningsmæssigt ansvar for strategisk sammenhæng mellem 

forretningsudvikling, nyudvikling og salgsprojekter. Kvalitetskontrol og 

optimering af eksisterende produkt- og salgsstrategier, visions- og 

strategiarbejde ifm. flerårsplaner samt overordnet kommerciel 

projektledelse af motors-relaterede projekter. 

 

2010-2012 Business Developer  BilBasen/eBay, Højbjerg 

 Forretningsoptimering, forretningsudvikling, business intelligence - 

udvikling af visioner og strategier for primært B2B. 

Succesfuld gennemførelse af banebrydende forhandlerannonceværktøj til 

håndtering af bilannoncering. 

Nøglefigur i introduktion af ny prisstrategi og efterfølgende primær 

drivkraft på en af de største forretningsmæssige ændringer i kompagniet 

ift. danske bilforhandlere. 

 

http://dk.linkedin.com/in/kennethbon


2008-2010 Account Manager  BilBasen/eBay, Højbjerg 

 Sparring med og salg til partnere og kunder - bilforhandlere. Rådgivning 

af kunder omkring annoncering, udbytte og salgsoptimering. Ansvarlig 

for Google AdSense (optimering og monetization). 

Opnåelse af budget i samtlige de måneder, hvor jeg var 100% dedikeret 

til salg. 

 

2006-2008 Content Manager  BilBasen/eBay, Århus V 

 

Koordinator og projektleder for indhold på siden, interne projekter, 

tegning og kravspecifikation af prototyper, partnerkontakt, 

administration af Bilpanel (ekspertpanel), community og forum. 

Gennemførelse af komplet redesign af BilBasen som største succes. 

 

2006-2006 Kundeservicemedarbejder  BilBasen ApS, Åbyhøj 

 

Support og kundeservice pr. telefon og e-mail. Statistik, opdatering og 

fokus på udvikling af kundeservicedelen. 

 

2006-2006 Salgskoordinator  Atteno A/S, Horsens 

 

Arbejde med salg og marketing, support og projektering, 

projektkoordinering, after sales, kunderapportering, udarbejdelse af 

kampagnesider, nyhedsbreve og kommunikation – herunder 

artikelskrivning, håndtering af egne samt kunders hjemmesider, 

tekstforfatning, nyhedsbreve for Atteno samt kunder). 

 

2004-2005 Production Manager  Forbrugerliv.dk, Kbh. S 

 

Daglig ledelse af produktionsafdeling på i alt 4 personer. Ansvarlig for 

kommunikation, mailudsendelser, korrekturgang og formidlingsopgaver, 

vedligeholdelse af hjemmeside og intranet. 

 

Administration af forskellige projekter, prioritering af opgaver, 

tekstforfatning, udarbejdelse af grafiske elementer og bestillingssider i 

HTML/CSS, intern support, siteudvikling, web-opdatering, koordinering 

og HR-arbejde. 
 

2002-2004 Webmaster / Dialogue Manager  Forbrugerliv.dk, Kbh. NV 

 

Ansvarlig for indhold på hjemmesiden samt udformning af ugentlige 

mails til over 135.000 brugere. Herudover ansvarlig for kundeservice. 

 

Tekstforfatter på nye kampagner og sektioner på siden. Udarbejdelse af 

kravspecifikationer i samarbejde med udvikler. 

Udarbejdelse og planlægning af nye funktioner og tiltag. 

Forfremmet til produktionschef. 

 

2001-2002 Web Editor / community-ansvarlig  QXL.dk, Chr. havn 

Ansvarlig for alt redaktionelt indhold på siden, artikel-sektioner, 

nyhedsbreve, fejlfinding/rapportering, oversættelse og øvrige 

communityopgaver. Involveret i dialog og kommunikation med kunder 

samt indsalg af nye produkter og funktioner. Yderligere arbejdsopgaver: 

intern support og udvikling. 

 

Koordinering af marketing, kampagneplanlægning fra idé til afslutning 

(herunder tilrettelæggelse, design, kommunikation og implementering 

samt monitorering) indebærende design og kreering af 

hjemmesider/undersider og større projekter. 

 



2000-2001 Community Manager   QXL.dk, Vesterbro  

Manager for community-afdeling på i alt 4 personer. Ansvarlig for 

kundeservice, auktionen som helhed, udvikling af nye tiltag samt 

community-sektionen QXL Byen. Yderligere arbejdsopgaver: intern 

sparring og fejlfinding. 

 

2000-2000 Auktionskoordinator  QXL.dk, Vesterbro 

Online auktionshus, ansvarlig for kundeservice og redaktionelt indhold. 

Involveret i diverse PR-projekter, udvikling på sitet, konkurrencer samt 

brugerevents. 

Forfremmet til mellemleder. 

 

2000-2000 

  

Journalistisk medarbejder   bold.dk, Kbh. K 

Artikelskrivning, behandling af kundeforespørgsler, spilansvarlig, 

besvarelse af brugerhenvendelser. Ansvarlig for diverse PR-projekter. 

  

1999-2000 Freelanceskribent  1klik.dk, Viborg  

Artikler om sport, musik, debat og filosofi/psykologi. 

 

Referencer Peter Helm-Petersen, forhenv. salgschef hos BilBasen/eBay Motors B2B 

Telefon: 2280 3555 

 

Kenneth Andersen, forhenværende Director, eBay Classified Motors 

Telefon: 4084 9898 

 

Reference: Henrik Jung Laursen, Adm. Direktør, Forbrugerliv.dk 

Telefon: 4080 7050 

 

  

 Uddannelse 

1998-1999 1-årig HHX  Svendborg Handelsskole, Svendborg 

1997-1998  8 mdr. højskoleophold Vejle Idrætshøjskole, Vejle 

1993-1996  Sproglig student Midtfyns Gymnasium, Ringe 

1983-1993  Folkeskole 9. kl.  Egebjerg Friskole, Egebjerg 

 

 Frivilligt arbejde 

 Flere års redaktionelt arbejde for lokale medier, opstart af flere projekter 

og hjemmesider på internettet, fodboldtræner, medlem af PR-udvalg 

samt træner i ÅFS Floorball samt medlem i aktivitetsudvalg i børnehave 

 

 Sprogfærdigheder 

 Dansk Flydende 

 Engelsk Godt 

 Tysk Grundlæggende 

 Fransk Kendskab 

 Hollandsk Kendskab 

 

Interesser 

 
Sport og spil, musik, kommunikation, internet, forretning, e-handel, 

aktier, biler, Porsche 
 


