Curriculum Vitae – Jakob Rubin
Kontor: Bredgade 25D, 3. Sal, 1260 København K
Hjem: Mørdrupvej 61, 3060 Espergærde
Tlf: +45 4224 0444
Mail: jakob@rubin.dk
Web: www.jakobrubin.dk
ANSÆTTELSER
2008 til nu: JAKOB RUBIN KOMMUNIKATION ( se www.jakobrubin.dk )
Kunder:
• Zoneterapeutforeningen. Redaktør for medlemsbladet ZoneConnection. Siden 2015.
• Det Kgl. Teater. ’Det usynlige folk – 100 års sceneteknik på det Kongelige Teater’.
Produktion, skrivning, redaktion af 100-års jubilæumsbog for Sceneteknisk Forening.
Lindhardt og Ringhof
• Bozel Houses. 96 siders bog med hard back i fem farver. Det ultimative visitkort. Eget
forlag.
• NPV. Produktion af magasinet Engholmene siden 2015. Udkommer tre gange om
året. Eksklusivt magasin om København i f.m. byggeriet af lejligheder for 1,6 mia. Kr.
på ti kunstige øer i Københavns Sydhavn.
• Doktor Karloff. www.karloff.dk. Tekst til hjemmesider. I samarbejde med itprogrammør Henrik Landmark. Design og kommunikation af/på hjemmesider. Den
nye type hjemmeside.
• Avismageren. Aviser og magasiner; indhold, grafisk design, projektstyring. Ofte til
husstandsomdeling. Produktion pr. ultimo 2017, 32 stk.
• Revitax. Tre årlige magasiner for revisorforening til medlemmerne om skat, moms,
Doing Business.
• Bern Film/Danske Bank. Tilrettelægger af tre reklamefilm til Danske Bank.
• Danbolig. Identitets- og imagekampagner, facilitering af ledermøder,
udviklingsseminarer, udarbejdelse af værdisæt. Facebook-kampagner.
• Gads Forlag. Forfatter til ’Den fede faste’ i samarbejde med Martin Mogensen, en
håndbog om udrensning, faste og fundamental sundhed – inkluderet diætgourmetkogebog. Udkom 15. januar, 2014. 2017: Nyt oplag i nyt design.
• Foredrag. For investeringsbanker, højskoler, erhvervsskoler, ledergrupper,
tilskuerskarer på landets biblioteker har jeg holdt ca. 25 foredrag om Brasilien,
brasiliansk økonomi, Irak-krigen m.m..
• Fridbjörg Architects, Built Identity og House of Monkeys. Tre danske
arkitekttegnestuer, bl.a. som tekstforfatter og beretter af ’story telling’ bag flere store
byggerier.

• Horisont Rejser. Beskrivelse af 32 rejsemål. SEO-optimering af hjemmesider
(umbraco/wordpress), annoncekampagner, kataloger m.m.
• Kultorvsforeningen. Marketing og kommunikation for brancheforening af 25
restaurationer og cafeer i Indre By.
• Politikens Forlag. Forfatter til ny version af ’Turen går til Brasilien’. Danmarks
kendteste rejsehåndbogs-serie.
• Sukrin Danmark. Marketing i forbindelse med lancering af alternative, naturlige
sødestoffer. Reklamefremstød. Husstandsomdelt avis. Et Sukrin-produkt blev helt
usædvanligt ’Årets fødevare’ i den danske helsekostbranche i både 2013, 2014 og 2015
og nåede finalen i 2017. Firmaet fordoblede omsætningen hvert år ml. 2009-2016.
1994-2013: MORGENAVISEN JYLLANDS-POSTEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Korrespondent med bopæl i Brasilien.
Journalist på redaktionen i Kgs. Nytorv og Rådhuspladsen:
Erhvervsredaktionen, internationalt erhvervsstof.
Nyhedsredaktion (stofområder bl.a. videnskab, sundhed, psykologi).
Turisme- og rejseredaktion.
Kulturredaktion.
Magasinredaktion, tilknyttet magasinerne Puls, Viva og Explorer.
Webredaktionen. www.jp.dk.

2012-2016: UPDATE, DANMARKS JOURNALIST- OG MEDIEHØJSKOLE
• Arrangør af efteruddannelseskurser for danske journalister.
• Brasilien 2012, 2014 og 2016
• Cuba 2018
1998-2007: JP-EXPLORER
• Jyllands-Postens afdeling for ekspeditioner. Jeg organiserede og anførte 5
opdagelsesekspeditioner til Himalaya, Nord- og Mellemamerika, Cuba, Galathea 3 og
Sydamerika. Daglig produktion af artikler, radio, tv og tv-dokumentar.
• Se evt. www.jp.dk/explorer.
UDDANNELSER
2014-2018: NYT NORDISK GESTALTINSTITUT
• Coach- og psykoterapiuddannelse.
2012-2013: ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND OG ERHVERVSAKADEMI SYDVEST

• Strategisk kommunikation, afsluttet med karakter 12.
• Salgspsykologi og branding, afsluttet med karakter 10.
2001-2011: ØVRIGE EFTERUDDANNELSER
•
•
•
•
•
•
•
•

SEO – søgeordsoptimering/umbraco.
Wordpress hjemmesideproduktion.
Web-journalistik.
Web-tv.
Selvudvikling.
Coaching.
Latinamerikanske forhold.
Italiensk.

1991-1994: DANMARKS JOURNALIST OG MEDIEHØJSKOLE (DJMX)
• Journalistuddannelse med praktik på Politiken og speciale i tv-produktion.
• Afsluttende hovedopgave med karakteren 10 (efter gl. skala).
BØGER
• Jeg er forfatter og medforfatter til otte bøger.
• Det usynlige folk – Sceneteknik på Det Kongelige Teater i 100 år (Lindhardt og
Ringhof, 2017)
• Build Your Dream (for Bozel Houses, 2017)
• Den fede faste, udrensning, faste, diæt (Gads Forlag, 2014, anden udgave 2017)
• Turen går til Brasilien, rejseguide (Politikens Forlag, 2011)
• Ung til Ung, pædagogisk lærebog om ungdomsarbejde (System & Stoffer, 2008)
• Sneen falder blidt over Middelalderen, rejsebog fra Himalaya (JP, Bøger 2000)
• Værnet – den danske SS-læge i Buchenwalde, en biografi (JP Bøger, 2002)
• 500 dage rundt om Jorden, en rejsebog fra Sydamerika (JP Bøger, 1999)
PERSONLIGT
• Jeg taler portugisisk, spansk, engelsk og kan begå mig på tysk, fransk og italiensk.
• Jeg sejler i min lyseblå Bianca 28, svømmer to gange om ugen, vinterbader, dyrker yoga
og fremtryller mad i køkkenet.
• Jeg har en forkærlighed for flotte ord, sætninger og sproglige sammenhænge.
• Jeg har en åben, dynamisk indstilling til tilværelsen og dens udfordringer. Jeg har en
medfødt lyst og evne til samarbejde. Jeg holder af mennesker og tror på, at vi alle
inderst inde er ens – med de samme behov.

• Jeg har bygget en 100 meter lang stenmur af kampesten med håndkraft.
• Jeg er frivillig kontaktperson og mentor for en flygtning fra Syrien.

