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Resume 

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”. 

Jeg ikke stolt af mine færdigheder, 
 jeg er sgu’ taknemmelig. 

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-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 for længst indset, at samarbejde er den bedste, eller eneste, men 
ofte snoede vej til målet, uden dog at glemme, at selvstændigt arbejde er en nødvendighed. 

Personlige og bemærkelsesværdige detailer 

Jeg bor single 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. 
Så er det ud over vores gamle hus, 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 
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