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Curriculum vitae
Ansættelse
2012 / 2013 - Freelance projektledelse og udvikling, Anderki.dk
2010 / 2012 - CTO, Copenhagen Shipping Exchange
2006 / 2010 - CTO / Head of IT and Development, EuroInvestor.com A/S
2005 / 2006 - Chief Developer, EuroInvestor.com A/S
2000 / 2005 - System developer, EuroInvestor.com A/S
2000 / 2000 - Underviser i Java, Næstved ungdomsskole
1995 / 2002 - Freelance udvikler, diverse websites og backends

Kurser / Certificeringer
2012 - PRINCE2 certificeret - Practitioner

Erfaring
●
●
●
●

7 års ledelseserfaring, af op til 20 medarbejdere
Ledelse af internationale projekter og lokationer
Systemarkitekt og praktisk kendskab til implementering
IT strategi, IT drift og sourcing

Personlige kvalifikationer
●
●
●
●
●
●

Resultatdreven med stærkt fokus på levering
Dynamisk, ansvarlig og selvstændig
Opfølgning og udførelse
Trives med fornyelse og forandring
Høj stresstærskel og evnen til at beholde overblikket
Formidling af teknisk information til ikke- fagpersoner

Uddannelse
1998 / 2000 - Datamatiker, Næstved Handelsskole
1995 / 1998 - HHX, Næstved Handelsskole
1984 / 1995 - Folkeskolens 10. klasse, Næstved

Sprog
●
●

Dansk - Modersmål
Engelsk
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Præsentation
12 års erfaring med udvikling af IT-løsninger, projektledelse og ledelse af udviklere.
Erfaringen er opnået via arbejde som CTO i et børsnoteret selskab, CTO i opstarts virksomhed,
udviklingschef/teamleder, udvikler samt freelance IT-problemløser for større websites.
Min seneste rolle som CTO for CPHSE, har inkluderet ansvaret for op til 20 udviklere, placeret i Danmark,
Thailand og andre lokationer. Arbejdet hos EuroInvestor og CPHSE har givet mig erfaring med at være leder
af projekter, planlægge IT strategi og vælge/tilpasse arkitektur.
Jeg tryg ved at lede projekter i samarbejde med eksterne partnere, og har stået i spidsen for projekter i
samarbejde med bl.a. Saxo Bank, Bloomberg og Lycos. Det falder mig naturligt at tage ansvaret for opgaven
og for mine medarbejdere, og min største drivkraft er min lyst til at lancere og skabe værdi.
I størstedelen af mine projekter jeg benyttet agile metoder. Det er her, samt inden for prototyping at
jeg befinder mig bedst. Jeg har dog også stået i spidsen for indførelse af SCRUM og har arbejdet med en
blanding af Scrum og KanBan.
Jeg har deltaget i / stået for udviklingen af store internationale portaler, reklame-systemer med indbygget
CRM, SMS-systemer, aktiespil / investeringsspil, CMS-systemer, corporate web sites og SaaS-løsninger.
Ydermere har jeg haft med performance-optimering af database-servere og større datadrevne skalerbare
websites at gøre.
Min IT viden ligger inden for arkitektur, database-servere (MS SQL server, CouchDB, Postgre),
programmering (.net) og drift. De seneste år har jeg arbejdet en del med open source software (LAMP),
inkluderet virtualisering (vmWare) og skalering af større datamængder (CouchDB, RabbitMQ).

Jeg søger
En virksomhed der kan drage nytte af min viden om projektledelse, IT og internet. En virksomhed der er i
forandring. En virksomhed der ønsker at forbedre, optimere og levere!
På samme tid håber jeg naturligvis at det er en virksomhed der kan tilbyde mig indsigt i nye teknologier,
videreuddannelse, samt et uformelt miljø.
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Links og projekter
Artikler
- Cloud befrier shippingfolk fra mail-lavine (link)
- Cloud gennemsyrer udviklingen af cloud-system (link)
CPHSE.com, CopenhagenShippingExchange.com
- Global Leverandør af Cloud løsninger til Shipping industrien, samt shipping software udvikler.
- CTO, Projektledelse, outsourcing og drift (Java, CouchDB, RabbitMQ, Hazelcast, PostGres, MySQL mv.)
Euroinvestor.dk
- Danmarks største investerings-site
- IT-Chef, Projektledelse og programmering (C#.net, MVC, MS SQL , vb.net, Webhub, ASP)
Euroinvestor.co.uk, Euroinvestor.fr, Alice.euroinvestor.fr, Euroinvestor.no
- Ny international portal platform
- Projektledelse og deltagelse i programmering (C#.net, MS SQL)
Globalinvestorchallenge.com
- Investeringsspil baseret på ny international platform. Integration med bl.a. Facebook
- Projektledelse og deltagelse i programmering (C#.net, MS SQL)
Valutakurser.dk, Currency.euroinvestor.co.uk
- Valuta Platform baseret på den international portal platform
- Projektleder og til dels udvikling (C#.net, MS SQL).
Lifestyle.euroinvestor.dk
- Lifestyle site, baseret på international portal platform
- Projektleder
Euroinvestor.se, euroinvestor.nl, euroinvestor.it, euroinvestor.es
- Gammel international portal platform
- Udvikling (VB.net, MS SQL), Chefudvikler.
Rigtig mange undersites til euroinvestor:
Obligationskurser.dk, Finansnyheder.dk, Investeringsforeninger.dk, Benzinpriser.nu, Aktiealarm.dk m.fl.
- Systemer til modtagelse/afsendelse af SMS'er, opsætning af robotter til indhentning af data, opbygning og
udvikling af sites. Kontakt til partnere.
- Udvikler (VB.net, MSSQL), Chefudvikler.
Euroinvestor.com/ir/
- EuroInvestor Investor Relation Service
- Udvikling af CRM, teknisk ansvarlig og teknisk kontakt for kunder.
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Galbot.dk
- Informations-grupperings-platform.
- Projektleder
Investeringsspil.tv2.dk
- Investeringsspil i samarbejde med TV2 og Saxo Bank
- Projektledelse og programmering (C#.net, MS SQL).
Anpartsbasen.dk
- Oversigt over investering i anparter
- Partner, Udvikling (PHP og MySQL), SEO
Euroadmanager.net (ikke tilgængelig udefra)
- Komplet CRM, reklame-booking og reklame administration og faktureringssystem. Mere end 100 millioner
bannervisninger pr. måned, realtids opdatering af statistik og indbygget udtræk til fakturering. Systemet
har været i drift i mere end 8 år, og brugt som eneste reklamesystem på EuroInvestors globale portaler
samt Boliga.
EuroInvestor nyhedsbrev-system
- Automatisk generering og udsending af nyhedsbreve. Statistik for antal udsendte, læste mv. Udsending af
mere end 100.000 mails. pr. dag.
- Udvikler.
EuroInvestor community
- Forsøg på at opbygge et community med investering som en del af dette. Baseret på et community bygget
i Egypten, og outsourcet så udviklingen foregik dernede. Nåede dog aldrig online, da projektet blev ændret
og videre-udviklet herhjemme.
- Projektansvarlig for outsourcet udvikling
Lauritz.com
- Hjælp til SEO og vejledning angående hastighedsoptimering, caching og MS IIS 7 opgradering.
- Konsulentarbejde.
Dansk Kabel TV
- Tilpasning og udvikling af Umbraco website.
- Konsulentarbejde.
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