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Profilresume: 

Min erfaring inden for IT-området er bredt funderet. Specielt har jeg arbejdet meget med 

virtualisering, netværk og storage i mange forskellige typer virksomheder. 

Jeg har arbejdet som infrastruktur konsulent siden 2004, og har bl.a. lavet en del VMware og Hyper-V 

løsninger. Disse løsninger spænder fra mindre virksomheder og op til de største danske virksomheder. 

Dette har givet mig et meget dybt kendskab til VMware's og Microsoft's produkter. Herunder SAN og 

NAS storage enheder og netværks-konfiguration af switche, routere og firewall's.  

Inden jeg blev konsulent, arbejde jeg som systemadministrator hos Nowaco A/S i Aalborg, med 

ansvar for hele IT afdelingen, hvilket bl.a. har givet mig erfaring inden for system- og netværksdrift, 

implementering og opsætning, samt brugersupport til ca. 120 medarbejdere i Aalborg samt på 

forskellige lokationer i udlandet. 

Som IT-administrator hos Nowaco A/S og i mit nuværende arbejde som IT-konsulent, har jeg fokus på 

kvalitet, så IT systemerne kan fungere 24 timer i døgnet 7 dage om ugen. Jeg er god til at sætte mig 

ind i nye områder og arbejde struktureret. Jeg kan holde hovedet koldt og bevare overblikket - selv i 

stressede og hektiske situationer. 

Udover de ovennævnte områder, har jeg også arbejdet meget med Microsoft og Linux. Inden for 

Microsoft arbejder jeg især med Windows 2000/XP/Vista/7, Windows Server 2000/2003/2008, 

Exchange 2000/2003/2007/2010 og Remote Desktop Server 2000/2003/2008. Jeg har også et godt 

kendskab til drift af Cisco’s netværksprodukter, og er ved at færdigøre en CCNA uddannelse. Hos 

Nowaco A/S arbejder de fleste på "tynde klienter". Jeg har derfor arbejdet med optimering af LAN og 

WAN forbindelser for at undgå flaskehalsproblemer. Da Nowaco A/S er en international virksomhed, 

har jeg erfaring med mobile enheder, og andre teknologier, der giver mulighed for adgang til 

informationer uanset tid og sted. 

Jeg er 100 % opdateret på den nyeste udvikling inden for IT området. Dette sker bl.a. gennem 

deltagelse i diverse beta programmer, hvor jeg på et tidligt tidspunkt, er med til at teste og evaluere 

nye programmer og IT systemer. 

Jeg sørger også for løbende at uddanne og certificere mig inden for de områder som jeg arbejder 

med, og indgår i en lang række forums med andre IT specialister. 

Jeg underviser også på Tech College i Aalborg, hvor jeg med mellemrum afholder kurser inden for 

bl.a virtualisering, storage, deployment mv. Dette er med til at styrke min teoretiske viden og evnen 

til at formidle svært teknisk stof på en enkel og forståelig måde. 
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