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CURRICULUM VITAE 
 
 
Uddannelse 

• 2008 Microsoft SQL Server 2005 

• 1990 Merkonom i Driftsledelse 

• 1988 Brygmester 

• 1980 Kemiingeniør 

Professionel baggrund 

April -

2010 
 

 

IT-Projektleder 

Effektivisering, rationalisering, systemejerskab, IT-Projekter. 

Digitalisering - Forretningsydelser i CKU /TMF 

2000 – 

2009 
 

 

Web-designer 

Fremstilling af hjemmesider til små og mellemstore virksomheder vha. 
Flash, Corel Photo-Paint, Dream Weaver. I samarbejde med Revisor 
Stig Andersen blev forskellige firmaer tilbudt totale koncepter – hvor 
jeg stod for den kreative side og opsætningen af siderne samt 
markedsføringen – med speciale i søgemaskine optimering. 

I marts 2009 producerede jeg: cityprivathospital.dk/ 

1998 –

1999 
 

 

Miljøkonsulent 

Implementering af arbejdspladsbrugsanvisninger 

• Klassificering og mærkning. 
• Transportklassificering. 
• Affaldsmærkning. 
• Kodenumre 
• Personlige værnemidler mv. 

på Københavns Amtssygehus Sygehus i Herlev, som bl.a. indebar 
vurderinger af deres mange ”egen-blandinger”. 

1995 - 

1997 
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Hjemmegående far for min 2 måneder for tidligt fødte autistisk søn. 

I den forbindelse valgte jeg at uddanne mig til web-designer – og 
kunne dermed arbejde hjemmefra. 

1989 – 

1995 
 

 

Brygmester på Lolland-Falsters Bryghus. 

Af de opgaver jeg havde skal nævnes: 

• Indkøb af produktionsmaterialer 
• Forhandlinger om priser. 
• Leveringstidspunkter / mængder. 
• Personaleledelse af 35 bryggeriarbejdere og smede. 
• Produktion. 
• Produktionsplanlægningen af mere end 100 forskellige mærker. 
• Kontakten til kommunens spildevands-afdelinger, 

arbejdstilsynet, toldvæsnet mv. 
• Kvalitetssikring/-bedømmelse af produkter i alle faser. 
• Endvidere reformulerede jeg alle sodavandsrecepterne i 

samarbejde med et saft koncentrat firma. 
• En af mine personlige milepæle var da jeg producerede en 

stærk 2 år lagret mørk øl der blev solgt i forbindelse med vores 
jubilæum. 

• Øllen blev af min kollegaer på Faxe og Tuborg bedømt som 
”Årets øl”. 

1985 – 

1989 
 

 

Tuborg Bryggerierne 

På Tuborg var jeg sikkerhedsleder for 52 sikkerhedsgrupper (8 
administrations sikkerhedsgrupper og 44 produktionsafsnits 
sikkerhedsgrupper) med det koordinerende ansvar. 

Var kontaktperson til relaterede offentlige instanser. 

Jeg stod for implementering af brugsanvisninger for kemikalier 

• Indsamling af data. 
• Substitution. 
• Nøgleansvar for tilladelse af nye produkter. 
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1980 – 

1985 

 

F.L. Smidth & Co. 

Opstart af cementfabrikker i udlandet 

• Test af QCX (Quality Control by computer and X-ray) i Schweiz. 
• Opstart af råmøller og QCX hos Corcemar i Cordoba og Mendoza 

i Argentina. 
• Opstart af QCX og cementovn i Taluang i Thailand. 
• Introduktion af kommende ”General Maneger i Kenya” til 

funktionen af en cementfabrik i Irland. 
• Indkøring af ny brænderenhed på ”Blue Cirkels” 

cementfabrikker i Nigeria. 
• Opstartsleder af cementfabrik R. P. du Benin. 
• Rehabilitering af cementfabrik i Luanda i Angola. 

Før 1980 

 

 

• Nattevægter i Herlev Industripark og på Berlingske Tidende. 
• Udsmider i Klup 16 i Lyngby. 
• Køleskabsmontør på Atlas. 
• Altmuligmand i Boutique Danoise i Marseille. 
• Portør på Kommunehospitalet. 
• Rengøringsassistent efter skoletid på Ingrid-Jespersens Skole. 
• Bybud hos Hoffmann & Sønner 

 


