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Kernekompetencer
Digital
Ledelse

Digital
Strategi

Digital
Platform

Digitale
Projekter

Kommunikation & Tillid

Erhvervserfaring
2016 -

Ejer og CEO - Movata ApS
Konsulentydelser tilbydes i form af rådgivning og/eller projektledelse af
strategiske projekter indenfor udvalgte områder:





ETABLERE DIGITAL STRATEGi
IDENTIFICERE DIGITALE PRODUKTER
RÅDGIVE I DIGITALE PROJEKTER
STYRKE KOMMUNIKATION OG TILLID

Virksomheden tilbyder at identificere og udnytte mulighederne i den digitale
verden for kunderne. Det giver kunderne mulighed for forretningsoptimering
og markedstilpasning med egne tilfredse kunder og digitale produkter for øje.

2010 - 2016

Head of Diagnostic Center - Siemens Wind Power
Ansvarlig for områderne ”Diagnostic Intelligence”, ”Diagnostic Analysis”,
”Diagnostic R&D” og ”Diagnostic Configuration”.
Af væsentlige resultater kan fremhæves:
Strategi og udvikling af ”Remote Diagnostic Services”
Strategi og udvikling af ”Remote Contract Services”
Strategi og udvikling af ”Remote Operational Services”
Strategi og udvikling af ”Customer Portal” for Siemens Wind Power
Strategi og udvikling af ”Diagnostic Data Platform”
Strategi og udvikling af ”Diagnostic Intelligent Models”
Strategi og udvikling af ”Siemens Wind Diagnostic APP”
Ansvarlig for ”Big Data Roadmap”
Ansvarlig for ”Diagnostic Master Data”
Ansvarlig for ”Technology Roadmaps”
Ansvarlig for ”Product Roadmaps”
Speaker på internationale konferencer
PR via artikler, interviews, videoer og presseevents
Personale- og økonomiansvar for 100 globale medarbejdere
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Head of Datacenter Solutions & Infrastructure – ATEA A/S
Ansvarlig for området ”Data Center Solutions” bestående af avancerede
datacentre med intelligente overvågningssystemer, alarmsystemer og
trådløse kommunikationsformer indenfor den offentlige og private sektor.
Af væsentlige resultater kan fremhæves:
Udvikling af strategi for området
Udarbejdelse af produktbeskrivelser
Salgsfremstød og -kampagner
Standardisering af datacenterområdet og serviceaftaler
Etablering af leverandøraftaler







2003 - 2009

Vice President Plant IT and SCADA - Vestas A/S
Ansvarlig for områderne ”Vestas Data Center”, ”Vestas Performance Center”,
”Vestas Diagnostics”, ”Vestas SCADA” og ”Vestas System Software”.
Af væsentlige resultater kan fremhæves:
Strategi og udvikling af Vestas Data Center
Strategi og udvikling af Vestas Turbine Monitor
Strategi og udvikling af Vestas SCADA platform
Strategi og udvikling af Vestas System SW platform
Udarbejdelse af produktbeskrivelser
Salgsfremstød og -kampagner
Fusioner og standardiseringer
Ansvarlig for ”Technology Roadmaps”
Ansvarlig for ”Product Roadmaps”
Personale- og økonomiansvar for 60 globale medarbejdere












1997 - 2003

Head of Consultants & Customer projects
Ansvarlig for områderne ”Konsulenter”, ”IT Kundeløsninger”, ”IT
Kundeprojekter” og ”IT kundeserviceaftaler”.
Af væsentlige resultater kan fremhæves:
Udvikling af digitale strategier
Udvikling af kompetencer og teknologier
Udvikling af produkter i områderne
Udarbejdelse af produktbeskrivelser
Salgsfremstød og -kampagner
Fusioner og standardiseringer
Ansvarlig for firmaets største kundeprojekter i Danmark
Personale- og økonomiansvar for 50 medarbejdere










1994 - 1997

Udviklingsingeniør - Terma A/S
Udviklings- og projektansvarlig for ”Ballistic Projectile Tracking System”.
Af væsentlige resultater kan fremhæves

Udvikling af matematiske modeller i radarsystemer

Udvikling af kontrol- og systemlaget på ny radarplatform

Ansvarlig for kundeprojekter i Danmark, England og Frankrig

1989 - 1994

Udviklingsingeniør - Bang & Olufsen
Udvikler indenfor områderne ”Produktionssporbarhed”, ”Testsystemer” og
”Technology R&D”.
Af væsentlige resultater kan fremhæves

Udvikling af sporbarhedssystem til produktionsfabrikkerne

Udvikling af testløsninger for at måle kvaliteten i produktionen

Udvikling af fjernsynsløsninger til hoteller og lufthavne

Udvikling af medico produkter til sygehuse og patienter
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Formel Uddannelse
2010 - 2016

Siemens' lederuddannelse og kurser
The manager as coach / coaching skills
Conflict management and the difficult conversation
Negotiation and Influencing Skills
Performance management
The psychology of persuasion

2003 - 2009

Vestas' lederuddannelse og kurser

2002 - 2003

Diplomlederuddannelse, Ledelsesakademiet

1998 - 2000

Projektlederuddannelse, IBM

1991 - 1993

Merkonomforløb, Handelsskole

1984 - 1988

Ingeniør, Århus Ingeniørhøjskole (data, software, elektronik)

1981 - 1984

Student, Randers Statsskole (matematik, fysik)

Færdigheder
Sprog
Dansk
Engelsk
Tysk

Modersmål
Flydende i skrift og tale
Basisniveau i skrift og tale

Personligt
Persondata
Fødselsdag:
Børn:

18. maj 1965
3 børn, - to er flyttet hjemmefra, - en er hjemmeboende

Familie & venner
Min familie er min base, og den er det vigtigste for mig.
Jeg er meget privilegeret og har meget gode venner. Nogle er tilbage fra
folkeskolen, og andre er stødt via mine forskellige bopæle / studier / jobs.
Sport
Håndbold har været min store interesse hele mit liv. Først som aktiv, - og nu
som hjælper i den lokale klub og heppekor i hallen og foran fjernsynet.
Jeg er aktiv i det lokale motionscenter 3-4 gange om ugen. Det giver et fysisk
og psykisk velvære, selvom jeg hellere ville spille en håndboldkamp .
Story Telling
Siden jeg som lille opdagede Pippi Langstrømpe og siden vikingesagaer, har jeg elsket ”story telling”. Det er skønt at fordybe sig i en bloddryppende
krimi, selvom jeg næsten falder af stolen af skræk til en James Bond film ....

Referencer
Det er naturligvis muligt at få oplyst referencer med navn og øvrige
kontaktdata.
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