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Fødselsdato: 1602-1975
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29 år
Civil stand: Samboende med Lone 28 år

Resumé
Gennem de seneste 5 år har jeg været ansat inden for Tele og IT branchen. Jeg har i denne periode opnået en
stor og bred viden og har varetaget mange forskellige arbejdsopgaver. I mit seneste job har jeg eksempelvis
arbejdet dybdegående med de tekniske aspekter inden for avanceret telekommunikationsudstyr samt
netværksteknologi, og har endvidere haft overordnet ansvar for flere projekter samt for uddannelse af
personale og kunder. I alle mine jobs har der været stor rejseaktivitet, hvilket også har givet mig god erfaring i
at arbejde sammen med kunder. Jeg har ligeledes erfaring med at håndtere klassificeret materiale.

Erhvervskvalifikationer
Overordnet har jeg erhvervet kvalifikationer indenfor nedenstående områder:

Teknik:








Onsite systeminstallation
Definering og indkøring af interne samt eksterne interfaces
Udarbejdelse af system procedurer
Driftsupport
Onsite support
Systemkoordinering
Udarbejdelse af testmateriale samt opsamling og generering af testdata

Projektledelse:







Tidsplanlægning og koordinering af projekter
Leverandør styring, intern samt ekstern
Udarbejdelse af kravspecifikationer samt styring af krav
Udarbejdelse af intern samt ekstern projektdokumentation
Udarbejdelse af brugermanualer
Ansvar for vedligeholdelse af større erhvervskunder

Undervisning:
 Afholdelse og koordinering af kurser af teknisk karakter, interne samt eksterne, målrettet forskellige
grupper, blandt andet kollegaer, kunder, specialister og sælgere
 Udarbejdelse af kursusmateriale

Kunderelationer:
 Deltagelse og afholdelse af kundemøder med kunder fra hele verden, interne samt eksterne. Både på
teknisk og kontraktlig niveau
 Kontraktforhandlinger
 Kundesupport, intern samt ekstern
 Produktdemonstrationer

Gruppeledelse:
 Opstart af afdeling
 Planlægning og koordinering af ressourcer ved ferie og arbejdsbelastninger, etc.
 Beskrivelse og ajourføring af arbejdsprocesser

Uddannelse
1999 - 2001
1993 - 1997
1992 - 1993
1991 - 1992
1981 - 1991

Uddannet Elektroniktekniker (Aalborg Erhvervsakademi)
Uddannet Industrielektriker (Nordjyllands Værket)
Kursus i Elektronik og Svagstrøm (Aalborg Tekniske Skole)
1 år i Alaska som udvekslingsstudent
10. klasse udvidet (Bangsbostrand skole)

Erhvervserfaring og tidligere beskæftigelse
2004 2001 - 2004
2000 - 2001
1998
1998
1997 - 1998
1996

System Operatør (FixTelecom – Spanien, Malaga)
Projektleder, System Konsulent, Gruppeleder (ETI - Nørresundby)
IT Specialist (ECI Satcom - Aalborg)
Industrielektriker, boreplatform i Norge (Kemp & Lauritzen - Kolding)
Industrielektriker, tov og maskinfabrik (Roblon - Sæby)
Elektriker (Mariendal - Frederikshavn)
Opstart af egen billard saloon / Teknisk ansvarlig ved opstart af Internet Cafe

Relevante kurser
2000
2000
1998

Windows 2000 Professional
Cisco ICND (InterConnecting Cisco Networking Devices)
Siemens S5 PLC (Netværk)

EDB-Værktøjer
Microsoft Windows 95/ 98/ NT/ 2000 / XP
Microsoft Office 97 Pro / 2000 / XP
Microsoft Powerpoint / Project
Microsoft SQL Server/Client
Outlook Express 4.0 / 5.0 / 6.0
Orcad 9.0 (Analog/digital simuleringsprogram)
PSpice (Analog/digital simuleringsprogram)
MPLab Assembler programmering (PIC processorer)
C++
C++ Builder
Visual 6.0
CodeWright 5.0
Mathcad 8.0/ 2000
Acrobat Reader 4.0, 5.0, 6.0
Works 2.0, 3.0, 4.0 og 7.0
WordPerfect 8.0
Dos 6.22

Sprog
Taler og skriver dansk og engelsk.
Har modtaget privatundervisning i spansk i Danmark i 2 måneder og ellers opholdt mig i Spanien i perioder af
1 - 3 uger gennem de seneste 2 år.
Bredt kendskab til svensk, norsk og tysk.

Fritids aktiviteter
Spiller ishockey, golf, løber og står på snowboard.

