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Experience 
 
IT Chef 
ClearChannel 
March 2010 – Present (5 years) 
Mine opgaver inkluderer blandt andet følgende: 
- IT Projekter samt implementering af disse 
- IT Strategi og Sikkerhed 
- Indkøb og opsætning af udstyr 
- Daglig support til firmaets ansatte 
- Ansvarlig for al telefoni og print i firmaet 
- Server drift 
- Jævnlig kontakt med vores hovedkontor i UK 
 
Drifts Supporter 
Siemens 
2007 – 2009 (2 years) 
Som ansat for Siemens var jeg permanent stationeret hos PFA Pension for at hjælpe og 
supportere deres brugere. Efter et stykke tid udviklede jobbet sig dog til et tæt 
samarbejde mellem PFA's IT afdeling og jeg. Jeg blev betroet flere og flere vigtige 
opgaver, derudover sad jeg og styrede den daglige drift for Siemens folk der ligesom 
jeg også var stationeret hos PFA. 
 
IT Supporter 
Rigshospitalet 
2006 – 2007 (1 year) 
Dette var uden tvivl et af mine hektiske job, vores forholdsvis lille IT afdeling skulle 
supportere alle Rigshospitalets dengang cirka 7.500 ansatte. Der var aldrig en dag man 
kedede sig og jobbet bød også på sjove udfordringer engang imellem. Når man står i en 
operations stue og skal have liv i en PC mens en operation foregår lærer man at 
arbejde fokuseret under pres. 
 
IT Supporter 
Kommune Teknik København 
2005 – 2006 (1 year) 



 

 

Jobbet bestod primært af IT support da jeg havde savnet at have med dette af gøre, jeg 
og 2 kollegaer dækkede alle vores afdelinger i hele Storkøbenhavn hvilket selvfølgelig 
gav meget transport tid men også muligheden for at møde og hjælpe mange forskelige 
typer. Indkøb af udstyr, serverdrift, projekt styring indgik også som en del af jobbet. 
 
IT Konsulent 
Sidegade Projektet 
2003 – 2004 (1 year) 
Dette var et offentligt projekt støttet af Københavns Kommune som gik ud på at sørge 
for at Netcafe og andre IT faciliteter blev stillet til rådighed for folk der ikke selv havde 
råd til en PC. Der var ikke 2 dage der var ens da jobbet bestod af alt lige fra at hjælpe 
fremmede med at samle/reparere deres computer til at opsætte og opbygge servere, 
netværk osv. 
 
IT Ansvarlig 
Hotel Vinderup 
2002 – 2003 (1 year) 
Jeg stod for opbygning af en IT infrastruktur samt opsætte IT faciliteter til både gæster 
og ansatte. Derudover bestod arbejdet af at vedligeholde og indkøbe udstyr når dette 
var nødvendigt. 
 
IT Supporter & Instruktør 
Instituttet for Blinde & Svagtseende 
2001 – 2002 (1 year) 
En kollega og jeg håndterede indkøb og opsætning af udstyr, både desktop, servere og 
netværks udstyr. Til daglig bestod arbejdet mest af drift af servere samt support til 
ansatte. Derudover skulle vi også engang imellem undervise svagtseende/blinde børn 
og unge i brugen af IT. 
 
IT Ansvarlig 
Akademisk Studenter Kursus 
1994 – 1996 (2 years) 
Jeg stod for indkøb, opgradering, opsætning og strategi af al IT udstyr. Derudover var 
jeg også ansvarlig for udannelse af lærere og elever i brugen af udstyret. 
 
Languages 
 
 English, Full professional proficiency 
 Danish, Native or bilingual proficiency 
 German, Elementary proficiency 
 
Projects 
 
Implementering af ny telefon løsning 
October 2012 
Vi skulle overgå til en ren mobil løsning, i den forbindelse stod jeg alene for hele 
projektet hvilket var en stor men særdeles spændende udfordring. 
 
Opbygning af komplet IT infrastruktur 
2002 
For at løfte hele hotellet og opfylde store ønsker fra gæsterne om adgang til internettet 
skulle hele hotellets IT infrastruktur løftes og moderniseres. 
 



 

 

Modernisering og løft af eksisterende infrastruktur. 
2010 
Da jeg startede her var udstyret nedslidt med hyppige nedetider som følge af dette. Jeg 
stod i spidsen for en langsigtet plan der indebar udskiftning af de fleste servere samt 
andet kritisk udstyr, dette skulle forløbe over et år og forbedre nedetid samt 
arbejdsvilkår for ansatte. 
 
Education 
 
ConcareIT 
Sharepoint Kursus 
2014 – 2014 
MicroWorld 
Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers 
2012 – 2012 
MicroWorld 
Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain 
Services 
2012 – 2012 
MicroWorld 
Configuring and Maintaining Microsoft WSUS and WDS 
2011 – 2011 
Microworld 
Windows Server 2008 
2010 – 2010 
MicroWorld 
System Center Configuration Manager 
2008 – 2008 
 
Niels Brock 
IT Administrator 
1998 – 2000 
Valgte at tage en uddannelse indenfor IT for at få papir på de kundskaber jeg allerede 
havde indenfor IT. Den blev bestået med gode karakterer. 
 
Akademisk Studenter Kursus 
Sproglig Student 
1994 – 1996 
Efter endt militær tjeneste valgte jeg at færdiggøre min Sprolige Studenter eksamen på 
denne skole, jeg varetog samtidig al skolens IT udstyr og var ansvarlig for indkøb og 
undervisning i dette. 
 
Gladsaxe Gymnasium 
Sproglig Student 
1990 – 1992 
Gik her i 2 år før jeg valgte at holde pause grundet skoletræthed, jeg valgte derfor at 
stoppe og istedet tage et år i militæret og derefter færdiggøre min udannelse. 
 
Additional Info 
Personal Details 
 Birthday: September 30 


