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PROFIL
Udviklingsorienteret chefkonsulent med fokus på udvikling af drift, og samarbejde på 
tværs af brugerflader i KIT. Bred erfaring indenfor projektstyring og projektledelse i større 
projekter, herunder WVD og SUF i InTune.

Hos KIT og Den Digitale Arbejdsplads vil jeg kunne spille en aktiv rolle, hvad angår 
optimering af forretningsgange og procedurer. Her vil jeg kunne trække på min stærke 
forretningsforståelse og min erfaring med optimering af forretningsgange gennem bedre 
udnyttelse af eksisterende tiltag, der sikrer maximal udnyttelse af bl.a. IT‐systemer. Qua 
min systematiske tilgang, vil jeg være i stand til at agere proaktivt ved implementering af 
løsninger, og være bevidst om at få forventningsafstemt løbende, for at sikre resultatets 
udfald. Mine analytiske og talstærke kompetencer medvirker, at jeg effektivt spotter 
potentialet for forenklinger, og derved kan finde frem til mere effektive løsninger. Med 
mig i stillingen som udviklingschef får I derfor en kollega, der med øje for

ANSÆTTELSESHISTORIK
Chefkonsulent  ved Københavns Kommune , København 
2013 — Nuværende

• Chefkonsulent, herunder projektledelse, projektstyring implementering af 
følgende projekter:  WVD, SUF i InTune, SCCM i Skyen/Shoppen, Standard Image, 
X-ploit og Resilion. Disse projekter har været af større karakter og derfor har jeg haft 
en stor kontaktflade med mange forskellige faggrupper på tvæs af organisation.

• Koordinator for Mobility: Drift af AirWatch, koordering af opgaver for 4 mand. 
• Tekniker: 2. level support. Brugersupport, herunder arbejdet med forskellige 

tekniske løsninger, optimering af eksisterende løsninger. 

Testmanager ved Intergraph(tidsbegrænset stilling), Herlev 
2012 — 2013

• Ansvarlig for test af nyt ambulancesystem til Region Sjælland. 

Freelance IT- konsulent  ved Dentalgruppen ApS(tidsbegrænset stilling), Korsør 
2010 — 2012

• Ansvarlig for arkitektur, server miljø og Sonic walls, samt workstaitons. Opbygning 
af webløsninger. Database konstruktion (MS SQL). Sikkerhed og backup rutiner. Min 
første skybaseret løsning.

Freelance IT-konsulent  ved Atea , Ballerup
2007 — 2013

• Freelance IT-konsulent med forskellige opgaver hver dag, herunder hardware 
reparationer af bl.a. Dell og HP desk/laptops

• Arbejdet med Windows 3.0 – 7, Windows Server NT - 2003, MS Office 2010, Remedy, 
HP, Altiris, Macromedia produkter, Adobe CS-produkter m.m. Kunder har været GN 
Store Nord, Koncern Service, Sygehuse i flere Regioner m.fl.

Systemadministrator  ved Energinet.dk 
2006 — 2007
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• Systemadministrator på flere systemer, AD, politikker, MS Exchange, deployment af 
nye systemer, overgang til ny struktur/domæne m.m.

Projektleder ved GII Panama (tidsbregrænset), Panama 
2005 — 2006

• Projekt ansvarlig for import af båndbredde samt opbygning af arkitekturen for 
et datacenter i Costa Rica der omdirigerede data non finansielle data tilbage til 
Panama.

Daglig leder ved P.T Imbicom.com , Jakarta, Indonesien 
2003 — 2005

• Ansvarlig, udvikling og arkitektur af online betalings systemer benyttet i ATM 
maskiner. Udrejsenede underviser i bl.a Thailand, Burma, Vietnam og Cambodia. 
Daglige rutiner herunder økonomistyring.

• Flere internationale projekter under ASEA og EU bl.a. udvikling af SW til ATM 
maskiner.

• Udvikling af IT-sikkerhedspolitik, backupprocedure, infrastrukturer, 
budget/ressource overholdelse.

• Vedligeholdelse af Hardware/Software.
• Ansvarlig for sikring af data eksterne som interne.

Netværks arkitekt  ved CVU København & Nordsjælland , København 
2001 — 2003

• Netværks arkitekt. NAS ansvarlig, license og application ansvarlig
• Samarbejde med UNI-Cl, herunder EMU, Enis og SkoleKom
• Undervisning af lærer og elever på flere plan.

IT- Konsulent  ved Ni Ansa ApS, Hvidovre 
2000 — 2001

• BRS-databaser, netværks arkitektur hos kunder. Udvikling af browser baseret 
applikationer.

UDDANNELSE
HK Kommunal , København
april 2018 — april 2018

GDPR certificering. 

Certificering indenfor netværk , ZBC Slagelse , Slagelse 
2011 — 2011

Cisco CCNA 

Prince II Foundation , Mannaz , København 
2010 — 2010

Prince II Foundation - Certificering i projektledelse 

ITIL v3 Foundation , Mannaz, København 
2010 — 2010

Certificering 

Datamatiker , Niels Brock , København 
august 1996 — december 1998

Datamatiker 


