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2006 - 2014 
IT-Konsulent hos 
IT-Service Fyn 
Fokusområder: 
- IT assistance til kunder. 
- Bruger support. 
- Rep. af hardware. 
- Rep. af elektronik. 
- Installation af hardware. 
- Installation af software. 
- Salg af hardware/software. 
- Backup (online/offline). 
- IT-sikkerhed. 
- Opsætningn af webshop. 
- Styring og admin. af webshop. 

 

2001 - 2003 
IT-Tekniker hos 
Danionics A/S 
 
1998 – 2000 
IT-drift medarbejder hos 
Kompan A/S 
 

2004 - 2014 
Kurser & certificeringer 
I gang med CompTIA A+ 
MCTS 
MCSA 
MCP 
CompTIA Security+ 
 

 
 
 “Jeg er en rolig og velafbalanceret person, som sætter pris på gode 
relationer og hyggeligt samvær. Jeg nyder at holde mig aktiv med 
 træning og fitness og sørger for at holde mig opdateret indenfor IT 
området. Da jeg intressere mig meget for elektronik og Arduino 
er jeg ofte at finde på mit arbejdsværrelse hvor jeg afprøver ny 
elektronik og kode af. Hvis jeg da ikke lige har gang i reparation af 
en gammel skærm eller andet elektronik. 
 
Jeg er pt. bosiddende i Odense med min kæreste Katrine, 
men vi er fleksible, hvad angår fremtiden.”  

 

SE HER! 
 

Engageret og dygtig IT-medarbejder  
søger spændende udfordringer! 

 
Jeg tillader mig hermed at søge en stilling hos jer 
indenfor IT/teknik området. Jeg har en relevant og 
aktuel uddannelse samt flere års erfaring indenfor 
IT og elektronik og jeg mener at besidde de rette 
personlige kvalifikationer til en given stilling hos jer. 
 
Jeg har i en årrække arbejdet med IT og elektronik 
på flere plan og har hertil bred erfaring med 
området. På det kreative plan gør jeg en dyd ud af 
at tænke “out of the box” og er altid involveret og 
engageret i projekterne, som altid bliver fulgt til 
dørs. 
 
Som det ses i oversigten til venstre har jeg studeret 
og arbejdet med mange aspekter indenfor IT, 
elektronik, support og salg, hvilket har gjort mig til 
en alsidig og bredtfavnende medarbejder, som kan 
holde mange bolde i luften. 
 
Jeg håber, I vil have mig i tankerne, næste gang 
der åbner sig en stilling. Ønsker I en egentlig 
ansøgning til en given stilling, eller at se mit 
komplette CV skal i endelig kontakte mig. I er 
selvfølgelig også velkomne til at kontakte mig med 
spørgsmål eller bare en snak for at lære mig bedre 
at kende. 
 
 
På forhånd tak for opmærksomheden! 

 


