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Jeg har gennem mange år med arbejde med personer med svære problemstillinger i livet, og har udviklet
en robusthed i arbejdet og personligt.
Jeg har gennem mange års arbejde løbende udviklet min faglige og metodiske tilbage til arbejdet. Ud over
diverse kurser og uddannelser har jeg særligt udviklet metoder i mødet og i samtaler de målgrupper jeg
arbejder med. Jeg bruger særligt empowerment og har fokus på, at undgå at få projekter på andres
vegne, men i stedet at støtte mennesker til at blive klar på deres mål og nå disse.
Jeg arbejder systematisk og med et godt overblik. Jeg er god til at skabe et overblik i akutte situationer,
og sikre rettidige indsatser.
Jeg er lovstærk og god til at tilegne mig ny viden indenfor de sociale lovgivninger. Jeg lægger stor vægt på
etik i sociale arbejde.
Jeg har gennem mange år stået for løsning af konflikter i Mandecentrets beboerafdeling. Dette har været
mellem beboerne eller mellem beboere og personalet, hvor jeg har stået for konfliktmæglingen.
Herudover har jeg gennem en årrække været en del af Mandecentrets parrådgivere for særligt
heteroseksuelle og homoseksuelle par, som forsøger at løse konflikter i deres forhold så de kan blive
sammen, gå ordentligt fra hinanden eller få løst konflikter i forbindelse med samlivsophør.
Jeg har på Mandecentret stået for udviklingen af projektets botilbud, og stået for udviklingen af
Mandecentrets udvikling af botilbuddet i.h.t. Servicelovens §110. Herunder udvikling af den faglige
indsats og de etiske rammer for arbejdet.
Jeg kan arbejde med de fleste af Microsofts produkter på brugerniveau. Kan endvidere arbejde på
brugerniveau med CSC (bruges i Københavns Kommune), samt de flere af KMDs produkter. Jeg er udvikler
og var systemansvarlig for Mandecentrets dokumentations system KMD Nexus.
Jeg har kørekort til bil og til trailer.

Erhvervserfaring
2018 Opstart af egen virksomhed Mark Hinchely - Dit Udviklingshus IVS
Virksomheden drives i fritiden, som har enkelte forløb primært for mennesker med angst, stress, vredeshåndtering
og parforholdsproblemer o.m.a. Der henvises til min hjemmeside www.udviklingshus.dk
2018-2019 Mentor, støttekontaktperson og rådgiver i Ressourcen.
Støtte og vejledning ift udvikling af ressourcer via behandling, samarbejde med jobcentre og andre for
kriminalitetstruede mennesker med misbrug og psykisk sårbarhed. Funktionen har været håndholdt mhp. at
udvikle ressourcer til arbejdsmarkedet eller afklaring ift. fx fleksjob eller førtidspension.
2008-2018 - Rådgiver og leder på Mandecentret i København
Rådgiver for mænd i krise pga. skilsmisse. Visitation til Mandecentrets boafdeling. Arkitekt for Mandecentrets
ønske om at blive en §110 institution (hvilket lykkedes), faglig konsulent, sikkerhedsrepræsentant, ansvarlig for
indkøb. Ansvarlig for kontakt til alle kommuner øst for Storebælt. Ansvarlig for kvaliteten i det daglige arbejde.

Samarbejde med frivillige, herunder også undervisning af både frivillige og faste medarbejdere.
2005 -2008 Projektleder i Hvidovre Kommune
Projektleder i det projekt som filmen ”Bænken” er bygget op omkring. Planlægning af aktivering for
kontanthjælpsmodtagere i Hvidovere Kommune. Herudover at deltage sammen med borgerene i deres daglige
arbejde med henblik på afklaring af deres funktion ift. arbejdsmarkedet.
2004 - Socialrådgivervikar i Den Social Døgnvagt i København (uopsagt)
Sagsbehandling af akutte problemstillinger med unge og udsatte borgere. Rets-repræsentation, deltage i afhøring
hos Politi, akutte hjemmebesøg og vurdering af behov for indsatser som fx akutte anbringelser/tvangsanbringelse
af børn og unge mv.
2005 -2005 Socialrådgiver i Hvidovre Kommunes Arbejdsmarkedsforvaltning
Socialrådgivning for unge under 30 med alt inden for LAS og SEL. Visitation til aktivering via kommunens projekter.
Herunder udarbejdelse af individuelle planer, samt egne mentorforløb.
2004 - 2005 Virksomhedskonsulent i Væksthuset
Afklaring af planer for mennesker der var bevilget fleksjob i tidsbegrænset projekt. Senere virksomhedskonsulent
for unge, der søgte virksomhedsrevalidering indenfor transportområdet
2003 - 2004 Socialrådgiver i Kbh. Kommune FAF Lokalcenter Sundby Syd
Faglig koordinator og socialrådgiver, behandling af kontanthjælp/revalidering/aktivering/enkeltydelser.
2003 - 2003 Socialrådgiver på døgnbehandlingsinstitution Alfa Fredensborg
Kontakt til kommunerne omkring planer og bevillinger mv. Hjælp til afklaring af økonomi og boligsøgning.
2000 -2003 Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere
Først som socialrådgiver, derefter som konstitueret afdelingsleder, og sidst som visitator.
Misbrugsbehandler/socialrådgiver, afdelingsledelse, og senere visitator til behandling.
1998 - 2000 Socialrådgiver i Kbh. Kommune FAF Lokalcenter Sundby Syd
Specialist i revalidering og behandling af kontanthjælp/aktivering for unge.
1997 - 1998 Socialrådgiver i Kbh. Kommune FAF Lokalcenter Bispebjerg
Planlægning af revalideringsforløb, kontanthjælpsopfølgning og behandling af diverse enkeltydelser mv.

Uddannelse
1997 – Den Sociale Højskole i København
Uddannet socialrådgiver
Kurser

2018 - Neokognitivt Institut - Metakognitiv stress coache
2018 – Neokognitivt Institut – Metakognitiv terapeut

2017 – Center for Konfliktløsning
Konfliktmægler (GRUM)
2014 – Center for Familieudvikling
KIFF (Kursus i Fælles Forældreansvar). Instruktør.
2014 – Center for Familieudvikling
Instruktør i Børnegrupper
2014
Sikkerhedskursus
2009 – Psykiatrifonden
Psykiatrivejleder
2007 – Den Sociale Højskole
1-årig supervisionsuddannelse
2006 – Center for Familieudvikling
PREP
2005
Professionel matchmaker
2004 – Dansk Socialrådgiverforening
TR-Startkursus
2003
Arbejdsevnemetoden
2003 – Københavns Amt
Uddannelse i Neuropsykologi og neuropædagogik
2003 – Den Sociale Højskole i København
Praktikvejlederuddannelsen (for socialrådgivere)
2002 – Københavns Amt
Mellemlederuddannelse
2002
Kognitiv uddannelse ”Refleks”
2001 – Den Sociale Højskole i Esbjerg
Den Regionale Misbrugsuddannelse i Danmark
1999
Grundkursus i førtidspension

Tillidshverv
2017 – Bestyrelsesmedlem i kvindekrisecenter i Nordjylland
2016 – Frivillig på taekwondo kamphold

2013 – Frivilligkoordinator for Red Barnet
2005 – Tillidsmand for socialrådgiverne i Hvidovre Kommune
2001 – Kasserer i Socialrådgiverklubben i Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere
1999 – Tillidsmand for socialrådgiverne på lokalcentret Sundby Syd
1997 – Suppleant for socialrådgivernes tillidsmand på lokalcentret Bispebjerg
Personlig profil
Jeg bor i Smørum med min kone, som jeg har været gift med i snart 25 år. Sammen har vi to drenge på henholdsvis
23 og 19 år samt en pige på 10 år. I min fritid er jeg mest opmærksom på min familie og særligt mine børn.
Herudover har jeg et stort netværk af venner, som også er vigtige for mig. Jeg slapper af og kommer væk fra en travl
hverdag, ved at gå på jagt alene og sammen med andre. Jeg har altid være aktiv i foreningslivet på flere fronter,
særligt omkring de aktiviteter mine børn har deltaget i. Jeg engagerer mig herudover i faglige ting, så som tillidshverv
og pt. i etablering af et krisecenter for kvinder. Derudover hjælper jeg ofte andre, der søger min hjælp, når de har
brug for støtte til, at komme videre i livet.

