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Denne profil beskriver mine erfaringer, personlige
egenskaber og referencer indenfor de tre vigtigste
områder i min karriere indtil nu:
• Design, idriftsættelse og produktion
• ledelse og projektledelse
• Kvalitetsstyring og konsulentrollen
Fremover er jeg indstillet på at arbejde videre og
udbygge mine kompetencer indenfor disse områder
eller bruge mine samlede erfaringer på andre
måder, hvor mine evner vil være egnede.
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Design, idriftsættelse og produktion
Mine
Som Sales & Technology Manager har jeg været involveret i alle faser af design, idriftsættelse
erfaringer
og overdragelse til slutkunder globalt.
Som Commercial Quality Manager for Danmark og Norge har jeg dannet mig en bred erfaring
med procesoptimering i forbindelse med opfølgning på kvalitetsproblemer samt lancering af nye
produkter.
Som projektleder og discipliningeniør har jeg fået stor erfaring med teknisk design af bryggerier,
særligt indenfor bryghus, ølkam, fermentering, kg-filtre, CIP-anlæg, gæropbevaringsanlæg og
fustagetapperier. Opgaverne har givet mig erfaringer indenfor forskellige områder som f.eks.
kontraktforhandling med underleverandører, overordnet ansvar for design, validering og koordinering med underleverandører.
Udarbejdelse af dokumentation (design dokumenter, installationsmanualer, træningsmanualer,
performance test rapporter, osv.) har været en væsentlig del af mine opgaver som disciplin-ingeniør på turnkey projekter i bryggeriindustrien. Dette har givet mig god indsigt i vigtigheden af
korrekt og tilgængelig dokumentaion af alle faser i design og efterfølgende faser.
Jeg har været udstationeret som Commissioning Ingeniør på et green field turnkey projekt med
ansvar for test, idriftsættelse og performance test for hele processiden: råvareindtag, bryghus,
fermentering, ølkam, gæropbevaring, CIP, fustagetapperi og flasketapperi. Dette lærte mig at
fastholde mål og sikre at opgaver blev udført enten af mig personligt eller delegeret til andre idet
det endelige ansvar for aflevering af processiden lå hos mig. Derudover var jeg ansvarlig for
undervisning af kundens personnel i generel bryggeriteknik og anvendelse af udstyret.
Jeg har under turnkey byggerier været ansvarlig for test og installation af et bryggerilaboratorium, hvorved jeg har erhvervet mig en bred erfaring med laboratorieudstyr samt arbejdsgange
og indretning af laboratorier.
Jeg har været udstationeret som assisterende site manager på turnkey udvidelsesprojekter med
ansvar for test, idriftsættelse og overlevering på et udvidelsesprojekt på 2 bryggerier. Dette har
givet mig erfaring med gennemførsel af linebreaks, indkørsel og optimering af udstyr samt
løbende forbedringer under hensyntagen til den normale drift.
Som produktionskemiker i Novo Nordisk har jeg bred erfaring med daglig produktionsopfølgning og opretholdelse af kvalitet og GMP-niveau. Derudover har jeg erfaring med
anvendelse af LEAN værktøjer.
Mine
egenskaber

Jeg arbejder målrettet mod opnåelse af mine opgaver, uanset om det er på kort eller lang
horisont. Jeg lægger stor grundighed i at dokumentation er lavet korrekt og at undervisning og
kommunikation når sit mål. Jeg kan godt lide opgaver der giver mig en udfordring samt
mulighed for at lære nyt. Mine analytiske evner gør mig i stand til at overskue komplekse
problemer og fokusere på det væsentlige.
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Ledelse og projektledelse
Mine
Som delingsfører har jeg opnået erfaring med planlægning og gennemførelse af personaleerfaringer
uddannelse i forsvaret. Dette indebar bl.a. personaleansvar for 50 menige og 6 sergenter.
Ansvaret indebar udvikling af kompetencer hos både menige og sergenter, coach/sparring for
sergenter, opfølgning og evaluering af opgaver, personalebedømmelse og udvælgelse til
forfremmelse og videreuddannelse.
Som projektleder har jeg erfaring med økonomistyring i turnkey projekter. I denne funktion har
jeg ved aktiv fokus på anvendelse af interne resurser i stedet for kontrahering med eksterne
leverandører forøget et projekts indtjeningsgrad fra det budgetterede 16% til 27%.
Som projektleder i kvalitetsforbedrende projekter og forandringsprojekter har jeg erhvervet mig
erfaring med optræning, uddannelse og de rette motivationsfaktorer for projekternes interessenter
og brugere.
Jeg har erfaring med logistisk styring i forbindelse med shipping opgaver, transport af udstyr og
mandskabsplanlægning fra forskellige opgaver både indenfor byggerier og indenfor uddannelse
og træning af personale.
Mine
egenskaber

Det er min grundholdning at de fleste er stolte over at udføre et ordentligt stykke arbejde, hvis de
har mulighed for at påvirke arbejdsprocessen. Jeg stiller høje krav til mig selv i udførelse af mit
arbejde og forventer at folk også føler anvar for de opgaver de stilles overfor. Jeg arbejder
målrettet mod de mål der bliver stillet og giver ikke op under pres. Jeg har gode evner for analyse
af komplicerede data. Jeg tager gerne initiativet for at gennemføre nye ting.
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Kvalitetsstyring og konsulentrollen
Mine
Som Technology Manager har jeg været konsulent og rådgiver for adskillige fabrikker der har
erfaringer
implementeret Iso-Mix udstyr og efterfølgende haft behov for teknisk og faglig bistand for at
optimere processerne.
Jeg har været forbindelsesled mellem fabrikkerne i mit ansvarsområde og interne og eksterne
interessenter i forbindelse med auditering samt ydet teknisk og faglig ekspertbistand til
fabrikkerne med fortolkning af vores interne kvalitetssystem i Coca-Cola. Jeg har desuden
opnået erfaring med implementering af kvalitetssystemer (dokumenthåndtering) og KPIrapportering og opfølgning.
Som Commercialisation Manager har jeg erfaring med koordinering af resurser gennem hele
forsyningskæden fra R&D, Marketing og Supply Chain. Jeg har fået erfaring med håndtering og
løsning af issues i forhold til opnåelse af deadlines / kvalitetskrav etc. for produktlanceringer.
Derudover har jeg erfaring med Value Chain Optimeringsprojekter.
Som stabsarbejder har jeg fået erfaring med analyse af komplekse problemstillinger og mængder
af data. jeg har i den forbindelse fået erfaring med uddragning og formidling af hovedbudskaber.
Som delingsfører og faglærer har jeg fået betydelig erfaring med at undervise andre. Derudover
har jeg opnået erfaring med vurdering af uddannelsesbehov, formulering af uddannelsesmål,
planlægning og gennemførelse af uddannelse samt delegering af undervisningsopgaver.
Som design-ingeniør og udstationeret i forbindelse med turnkey projekter indenfor procesindustri
har jeg opnået praktisk faglig teknisk viden om design, opstart og commissionering af fabrikker,
samt har arbejdet med kundekontakt.
Som projektleder har jeg fået kendskab til procesændringer og –forbedringer i forbindelse med
forandringsprojekter. Mine erfaringer dækker særligt områderne teknik, kommunikation og
undervisning. Derudover har jeg erfaring med indsamling, gennemførsel og analyse af
kundeinterviews.
I forbindelse med min uddannelse har jeg arbejdet med sponsorsøgning og erhvervskontakter i
forbindelse med faglige / tekniske besøg hos udenlandske bryggerier og bryggerileverandører.
Mine
egenskaber

Jeg har en god analytisk sans og er god til at skabe overblik over komplekse problemer.
Jeg kan godt lide at undervise og vejlede andre. Jeg sætter mig grundigt ind i de ting der skal
formidles og forsøger at relatere undervisningens form og indhold til modtagerens behov.
Jeg er god til at formulere mig skriftligt og jeg er grundig med at undgå muligheder for
fejlfortolkninger.

Referencer

•
•

•

•
•
•

Sales and Technology Manager, Alfa Laval 2011-2012.
Commercialisation, Packaging & Supply Chain Manager, 2011; Planlægning og
gennemførsel af validering – Fødevarer og allergener, 2010; Auditering af produktionsanlæg,
2005 – 2010. Coca-Cola
Management rapportering af kvalitetsomkostninger, 2003; Kundeinterviews, analyse og
fremlæggelse af konklusioner, 2001; Underviser og key user, SAP business warehouse,
2001-2003. Novozymes
Underviser af operatører og mellemledere i anvendelse af procesudstyr, Dashen brewery,
Ethiopien, 2000; dokumentation ved bryggeriudvidelse, Na Da brewery, 1999. Danbrew
Sponsorsøgning og planlægning af faglige besøg. i Tjekkiet og Tyskland, 1997. Skandinavisk
Bryggerhøjskole
Faglærer ABC krigsførsel, 1993. Eskadrille 662, Skrydstrup

