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Resumé 

Jeg er udlært maskinarbejder og har siden 1986 været ”Maskintekniker, med speciale i konstruktion”. 
I 25+ år har jeg arbejdet i udviklingsrelaterede job, og er oftest blevet kaldt ”R&D Engineer”. 

 

Jobbene har alle været projektorienterede og har 
bibragt mig opgaver spændende fra udvikling af 
landbrugsmaskiner, avishåndteringsudstyr og 
solafskærmning til håndbetjent eller computerstyret 
produktionsudstyr. Udstyr til regummiering af bl.a. 
flydæk, udvikling af udstyr til ældre- og 
handicappede, koncept- og komponentudvikling  
samt formulering af en ansøgning under EU’s FP7 
er det også blevet til. 

 
Forretnings- og procesanalyse, projektering, indkøb, implementering, 
uddannelse og idriftholdelse af CAD/CAM-systemer, PDM/PLM-systemer, 
ERP-systemer, netværk med håndterminaler (skanner) er også opgaver jeg 
succesfuldt har gennemført. 

 
Jeg er en glad, nysgerrig og humørfyldt ildsjæl, der kreativt og løsningsorienteret arbejder seriøst, både som 
enkeltperson og i teams. Altid på udkig efter idéer, løsninger eller detailer. 
Jeg har gennem omfattende projektarbejde forlængst indset, at samarbejde er den bedste, eller eneste, men 
ofte snoede vej til målet, uden dog at glemme, at selvstændigt arbejde er en nødvendighed. 

Kompetencer 

 51 år med livet  45 års leg med konstruktioner og mekanismer  30 år som håndværker  25 års 

R&D Engineering @ 20 års IT-erfaring 15-20 år med 3D CAD $ 15 års ERP-erfaring ♀ 15 år med børn ♂ 
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Kaudervælsk 

Dansk var ikke valgfrit, men jeg valgte et par andre “modersmål”: 
I understand, talk, read and write English as a medium level negotiator. 
Sprechen Sie Deutsch? Ja, und ich kann es auch verstehen, lesen und schrieben, aber måske nicht so viel at 
ich en ekspert bist. Vielleicht nicht Verhandlungsfähig aber leicht verstehbar. 
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Personlige og bemærkelsesværdige detailer 

Jeg bor alene med mine 2 børn - Kit på 16 år og Dan på 14 år – og en lille hund Fuddi, i et ældre hus, som vi er 
ved at renovere. 
Huset er faktisk mit barndomshjem og er på vej til at blive adskilt totalt for at blive sat sammen igen. 
Min fritid foregår helst med mine børn og aktiviteter med dem. Det er i øjeblikket FDF, MotoCross og Ishockey 
der tager en del af vores ressourcer. 
Ud over vores gamle hus er det endvidere musik og koncerter (Rock/Blues), bøger (krimier), film (krimier/thrillere), løb, 
vores gamle Yamaha 6½’er-motorcykel og socialisering bredt der tager min tid. 
 

Jeg er en 51 årig fundamentalistisk hedning☺, eks-ryger og indehaver af et kørekort til kategori A og B. 

 
Det meste af mit liv leves med et STORT element af ”gør noget selv”. 

 

Stabilitet er MIT fundament for dynamik 

Erhvervserfaring – [se meget mere på www.3dom.dk] 

2010 – Projektleder, Fraugde VVS, Bygningsrenovering www.fraugdevvs.dk 

 Ressourcekoordinering – mandskab og materialer 

 Normsikring 

 Håndværker 

2008 – Sprinklermontør, AGIS, Fire & Security www.agis.dk 

 Koordinering 

 Servicering 

 Montering 

2007 – R&D Engineer + CAD Manager, Ergolet A/S, HealthCare www.ergolet.dk 

 Projektledelse 

 Koncept- og produktudvikling 

 Automatisering 

 Plast-, stål-, tyndplade-, limede og svejste komponenter og konstruktioner 

 Fondsansøger i EU’s FP7. Støtteprogram for SMV’ere 

2004 – Sprinklermontør, Wormald A/S, Fire & Security www.agis.dk 

 Koordinering 

 Servicering 

 Montering, Arbejdssted: DK og N (Trondheim) 

2001 – IT-Coordinator + CAD-Manager, Faber A/S, Solafskærmning www.faber.dk 

 System- og ressourcekoordinering 

 Projektledelse – analyse, forhandling, indkøb, implementering og uddannelse 

 Udvikling af IT-infrastruktur 

 Systemadministration 

 Support 

1989 – R&D Engineer + CAD Manager, Faber A/S, Solafskærmning www.faber.dk 

 Projektledelse 

 Koncept- og produktudvikling 

 Automatisering og maskinudvikling 

 Plast-, stål-, alu, tyndplade-, limede og svejste komponenter og konstruktioner 

 Mekanisme og metodeanalyse 
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1987 – R&D Engineer, Maskinfabrikken "SIO" A/S, Udstyr til dækregummiering 

 Projektledelse 

 Produktudvikling 

 Automatisering og maskinudvikling 

 Formudvikling (aluminium, kokille- og trykstøbning) 

1987 – Layout Engineer, Thorsted Maskiner A/S, Pakkeri udstyr www.schur.com 

 Projektmedarbejder 

 Layout-udvikling (Avispakkerier) 

 After Sale 

1981 – Maskinarbejder, Kverneland-Fraugde A/S, Landbrugsmaskiner  www.kverneland.com 

 Værktøjsfremstilling 

 Maskinfremstilling 

 Reparatør og opstiller 

 Smed og maskinarbejderlærling 

1977 – Ungarbejder, Fraugde Plovfabrik A/S, Landbrugsmaskiner www.kverneland.com 

 Maskinoperatør 

 Maskinreparatør 

 Serviceeftersyn 

 Medarbejder på specialværksted 

Eksaminer og kurser 

2012 –  Inventor - Basic + Advanced  www.cadskolen.dk 

2007 –  SolidWorks - installation, anvendelse og administration www.sdh.dk 
 Navision - anvendelse og tilretning af hosted Navision www.navipartner.dk 

2005 – SAP - forretningskonsulent, udviklet og formidlet af IntelliGroup www.intelligroup.com 

2003 – Lotus Notes - installation, anvendelse, administration og drift Intentia 
 Movex - administration og drift Intentia 
 Cognos - administration og drift Intentia 
 UNIX (HP-UX) - installation, anvendelse, administration og drift  CAE-Gruppen 
 Pro/ENGINEER - installation, anvendelse, administration og drift Pro/TECHNOLOGY 
 Pro/PDM - installation, anvendelse, adm. og drift Pro/TECHNOLOGY 
 Medusa - installation, anvendelse og administration CAE-Gruppen 
 MS Office - anvendelse  VUC Ringe 
 MS Projekt - anvendelse  www.fof.dk 
 GoLive - anvendelse og administration SoftWorld 
 MAPICS - anvendelse  In House 

 Time-kurser - kreativitets- og kvalitetsfremmende specialkurser Time Manager 

1987 –  GPL - (Graphics Programming Language) parametriske konstruktion Teknologisk Institut 

1986 – Maskintekniker - speciale i konstruktion www.sde.dk 
  eksamensprojekt: 

  ● konstruktion og dimensionering af Pickup-monteret minikran 

  ● legat tildelt 

1985 – Matematik/fysik - statskontrolleret 9. og 10. klassetrin www.aof.dk 

1980 – Matematik - aftenskole 8. og 9. klassetrin www.aof.dk 

1977 – Folkeskole  - 9. klasse fra Fraugde/Tingkærskolen www.tingkaerskolen.odense.dk 
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