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Resume
PMP, ITIL og IBM certificeret IT projektleder med adskillige års erfaring med at
gennemføre og implementere større it-projekter over hele projektets livscyklus (fra idé
til realisering).
Jeg har gennemført adskillelige IT projekter fra Idé fase til drift fase dækkende sw
udvikling, infrastruktur, idriftsættelse og transformation.
Jeg har leveret IT projekter på tværs af forskellige forretningsområder og forskellige
typer af applikationer: ERP (MFG/PRO), egen udvikling, 3rd parts applikationer og
Microsoft produkts suite.
Jeg har erfaring med at levere tekniske komplekse IT projekter der involvere flere
interessenter på tværs af flere lande.
Jeg kan begå mig i store komplekse organisationer og er vant til at arbejde i et
dynamisk konsulentmiljø med skiftende kunder og opgaver.
Jeg er rejsevant, har en international tankegang og har arbejdet i Storbritannien,
Sydafrika, Sverige og Norge.
Jeg har kendskab til Agile/Scrum udviklings metoder og har stor erfaring med styring af
Globale teams.
Som person er jeg en ambitiøs selvstarter med en høj arbejdsmoral. Jeg er meget
resultat drevet og kunde fokuseret. Jeg er meget struktureret når jeg starter nye
projekter eller overtager igangværende projekter. Endvidere har jeg stor fokus på at
levere til aftalt baseline, både omfang, kvalitet, pris og tid.

Nøgle kompetencer
Project Management, Risk management, IT management, Troubleshooting, Analyse, MS
office og MS Project.

Erhvervserfaring - opsummeret
2005 – 2013
2004 – 2005

IBM Danmark A/S
ErgoIDP AS:

Projektleder, team leder, drift chef.
System udvikler, Projektleder.
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2001
1999
1998
1994
1989
1986

-

2004
2001
1999
1998
1994
1989

1984 - 1986

Minerva A/S:
Mark Product A/S:
Rambøll Informatik A/S:
Mark Information A/S:
Knudsen & Johnsen A/S:
Ingeniørfirmaet H. Mortensen
P/S:
Procos A/S:

Teknisk konsulent, Projektleder.
Produktchef/konsulent/SW udvikler.
SW udvikler.
SW udvikler/Teknisk konsulent.
SW udvikler.
SW udvikler.
HW og SW udvikler

Erhvervserfaring – detaljeret
2007 – 2013

Projektleder - IBM Danmark
Projektleder for IT projekter for IBM’s kunder. Jeg var tilknyttet konsulent divisionen i
applikations vedligeholds afdelingen, men har også været udlånt til drift divisionen.
Jeg har arbejdet både på IBM kontorer og hos kunder i Danmark og England.
Ansvarsområder
 Projekt ledelse af infrastruktur og software udviklings projekter
 Risk management
Udvalgte Resultater
 Linux konverterings projekt for A. P Møller-Maersk
Baseline: 25.500 timer. (80 % Global delivery) Varighed: 17 måneder. Jeg var
projektleder på projektet og have det fulde ansvar for projektet.
Projektet blev leveret på en fastpris kontrakt og leveret til aftalt tid og inden
for budget + 8 %.
 Oracle 10 opgraderings projekt for A. P Møller-Maersk
Baseline: 2300 timer. Varighed: 12 måneder
Jeg var projektleder på projektet og have det fulde ansvar for projektet.
Leveret til aftalt tid og inden for budget + 10 %
 Klargøring af applikationer til at kunne køre mod Oracle 10 for A. P MøllerMaersk
Dette projekt kørte parallelt med Oracle 10 opgraderings projektet.
Baseline 4900 timer. Varighed: 6 måneder.
Leveret til aftalt tid og under budget (- 25 %)
Jeg var projektleder på projektet og have det fulde ansvar for projektet.
 Risk and Data compliance for Lloyds Bank
Jeg arbejdede 5 måneder i London for en stor engelsk bank, hvor mit ansvar
var at godkende brug af produktions data til testning i forbindelse med
sammenlægning af 2 bankers it systemer.
 WebSphere til WebLogic konvertering for A. P Møller-Maersk
Baseline: 1100 timer. Varighed: 6 måneder. Team: 5 ressourcer
 Implementering af flere Microsoft baserede projekter for PBS
 Konvertering af applikationer fra at køre på en BS2000 platform til at køre på
en SUN Solaris Oracle platform. – Kunde: Supergross
 In source drift fra IBM til DSV
Kunder
 A.P. Møller-Maersk, Nets (Tidligere PBS), Supergross, DSV, Lloyds Banking
Group.

2005 – 2007

Drift chef - IBM Danmark
Teamleder for support gruppe samt drifts chef for flere offentlige kunder.
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Ansvarsområder
 Team ledelse for 5 personer og drift support
Udvalgte Resultater
 Jeg indførte ITIL principper i vores support team og fik standardiseret vores
support
 Overdragelse af drift af CVR (Det Centrale Virksomheds Register) fra vores
support gruppe til IBM’s drift organisation til kundens fulde tilfredshed og uden
nedetid og incidents.
2004 – 2005

System udvikler/Projektleder - ErgoIDP AS
Jeg har arbejdet med integration og udvikling af xml, java applikationer og Oracle
RDMS. Firmaet gik konkurs i 2005.
Ansvarsområder
 Integration og udvikling af c,c++, xml, java applikationer og Oracle RDMS.
 Projektledelse.

2001 - 2004

Udvalgte resultater
 Jeg gennemførte en uges undervisning på engelsk i Sydafrika, hvor jeg selv
lavede al undervisnings materialet.
 Jeg startede et nyt udviklingsprojekt for PcPost applikationen, hvor jeg både
var projektleder og udvikler.
Teknisk konsulent og projekt ledelse - Minerva A/S
Ansvarlig for installation af Web delen til ERP suiten MFG/PRO. Jeg var firmaets
ansvarlig ved dimensionering af server ved installation/opgraderinger. Jeg udførte
kundetilpasninger af standardsoftware og ny udvikling.
Ansvarsområder
 Installation og optimering af ERP suiten MFG/PRO og Progress på Linux, Unix
og Windows.
 Programmering af kunde tilpasninger og nyudvikling.
 Projekt ledelse.
 Presales aktiviteter og undervisning.
 Generel konsulent bistand inden for SW, HW, IT og ERP suiten MFG/PRO.
Udvalgte Resultater
 Jeg gennemførte 3 opgraderings projekter inden for tidsplanen til kundens
fulde tilfredshed.

1999 - 2001

Produkt chef - Mark Product A/S
Produktchef for Mark Product A/S’s datawarehouse modul og bemandings
planlægnings modul. Jeg var firmaets Oracle ansvarlig og stod for installation og
systemadministration af Oracle både internt og hos vore kunder.
Ansvarsområder
 Programmerings opgaver i Progress 4 GL og Microsoft Access på windows i et
client-server miljø.
 Ansvar for teknik, udvikling, dokumentation og strategi for datawarehouse
modulet.
 Ansvar for udvikling, dokumentation og strategi for bemandings planlægnings
modulet.
 Udvikling af opgraderings- og installations dokumenter og programmer.
 Installation og systemadministration af Oracle, Progress, Access og MS SQL.
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Internationale konsulent opgaver (opgradering og support) for vores engelske
kunder.

Udvalgte resultater
 Som produktchef for datawarehouse modulet løftede jeg dette modul fra en
alfa version med dennes børnesygdomme til en kommerciel version med
installations programmer, vejledninger og manualer
 Som produktchef for bemandings planlægnings modulet startede jeg dette
modul op fra idé til kommerciel version med tilhørende vejledninger og
manualer.
1998 – 1999

SW udvikler - Rambøll Informatik A/S
Projekt deltagelse i projekt (op til 50 personer). Projekt gik ud på at lave et centralt
virksomheds register - kaldet CVR - til Danmarks Statistik. Jeg havde ansvaret for
forretningslogikken.
Ansvarsområder
 Program udvikling i C, teste og dokumentere forretningslogikken i samarbejde
med kunden og vores test gruppe.
 Optimering af Oracle programmer (SQL og PL/SQL).
Udvalgte resultater
 Jeg bidrog til at CVR blev leveret til tiden ved at forretningslogikken blev
afleveret testet og til aftalt tid.

1994 - 1998

SW udvikler/Teknisk konsulent - Mark Information A/S
Jeg deltog i udviklingen af 2. generation af firmaets dataopsamlings/tidsregistrerings
system. Jeg var firmaets Oracle ansvarlig og stod for installation og
systemadministration af Oracle både internt og hos vore kunder.
Ansvarsområder
 Ny udvikling i Progress´s 4 GL sprog, Progress RDBMS i et windows klient server miljø.
 Installation, tuning og integration til andre database produkter, herunder
ORACLE.
 Flytning af dette produkt fra Progress til Oracle.
 Installation og systemadministration af Progress og Oracle databaser.
 Teknisk support.
 Rådgivning og undervisning til vores udenlandske distributører (Sverige, Norge
og England).
 Design og udvikling af datawarehouse/rapport modul.
Udvalgte resultater
 Jeg bidrog til at udvikle 1. version af 2. generation af firmaets
dataopsamlings/tidsregistrerings system (ProMark).
 Jeg fik ProMark til at køre på en Oracle database og fik løst alle performance
problemer for vores Oracle kunder.

1989 - 1994

SW udvikler - Knudsen & Johnsen A/S
Videreudvikling og vedligeholdelse af Økonomi/detail/produktions systemer.
Ansvarsområder
 Udvikling i C, C-ISAM (Informix) database, Informix SQL og 4GL
 Installation, uddannelse og support.
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1986 - 1989

System administration.

Udvalgte resultater
 Udvikling af et økonomi og Medlems/kontingent system til Grafisk
Arbejdsgiverforening.
 Udvikling af et Kontraktsystem til Volvo forhandlere.
 Udvikling af et produktionsstyring system til skibsværfter.
SW udvikler - Ingeniørfirmaet H. Mortensen P/S
Ansvarlig for udvikling af telekommunikations systemer.
Ansvarsområder
 Udvikling i assembler og PLM/51
Udvalgte Resultater
 Jeg havde ansvaret for ny udvikling af software til et lokalt
telekommunikations system for De Indiske Jernbaner. Dette blev leveret til
kundens fulde tilfredshed.

1984 – 1986

HW/SW udvikler - Procos A/S
Jeg var ansvarlig for udvikling og vedligeholdelse af firmaets CR80 CPU kort.
Ansvarsområder
 Udvikling af testsoftware, HW og firmware.
Udvalgte Resultater
 Jeg udviklede et operatørtastatur til proces kontrol, dette indebar design af
hardware, software og mekanik

Udannelse
2010
2009
2007
2005
1995
1993
1988
1984
1981

Project Management Institute PMP certificering.
IBM Project management
Advisory Project Management Professional (Experienced level).
IBM Project management
Associate Project Management Professional (Foundation level).
ITIL Foundation Plus in ITIL Foundation certification.
Merkonom i Regnskabslære fra Lyngby Handelsskole. (Gennemsnit 8.3)
Engelsk Niveau B. Handelsskolens statskontrolleret enkeltfagsprøve. (Gennemsnit
8,0)
Regnskabslære/Driftsøkonomi. Handelsskolernes statskontrollerede enkeltfagsprøve.
(Karakter 9)
Akademiingeniør, svagstrøm fra Danmarks Ingeniørakademi. (Gennemsnit 9.3)
Matematisk student fra Gladsaxe Gymnasium. (Gennemsnit 8,5)

Sprog
Engelsk flydende i skrift og tale. Kan forstå og kommunikere på svensk og norsk.

Øvrige forhold
1978 – 1991

Roning. Deltagelse ved 2 verdens mesterskaber. 10. plads som bedste resultat.
5 gange Danmarks mester.
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1999 1999 - 2002
2004 -

Webmaster for Orienteringsklubben OK-73 (http://www.ok73.dk)
Bestyrelsesmedlem i Orienteringsklubben OK-73.
Næstformand for Østkredsen i Dansk Orienterings Forbund.

Fritids interesser: Natur, Orienteringsløb, mountainbike, alpint skiløb, vandring, øl & whisky.
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