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CV/Dateliste
Efter endt læretid som bygningshåndværker og ca. 5 år som snedkersvend, blev
jeg for ca. 35 år siden ansat ved Danisco koncernen. Mine arbejdsopgaver har
gennem årene været under stadig udvikling, men har de sidste mange år været
koncentreret om lagerstyring og indkøb samt mange opgaver inden for ITudvikling.

Faglige kompetencer:
Dagligt indkøb via ordreudskrivning til leverandører, varemodtagelser
Håndtering af indkøbsspecifikationer og opfølgning på restordre
Håndtere afvigelser i aftalt pris samt ordreopfølgning
Koordinering af indkøb på tværs af fabrikkerne
Ansvaret for energi og hjælpestoffer i spidsbelastningsperioden (nov.-feb.)
i NA.
 Være bindeled til de øvrige funktioner på fabrikkerne.
 Opfølgning af PSA arbejde, Solar, LM, Damstall, (daglig support manager)
 Indkøbsfunktion, ordrebehandling, kvalitetskontrol, lagerbeholdninger,
 IT-indføring, SAP R/3, DSI-system, Vejesystem, Adgangskontrol,
Fjernaflæsning forbrug af brændstof, It-support, netværk, printer m.m.
 Sap-bruger, Indkøb/ordrebehandling, reservedelsbeholdninger,
reservationer, varemodtagelse,
 LIF. / AMU-Kursus, Økonomistyring via interne regnskab, afholdt af
Erhversakademiet Nordsjælland.
 FLUID: deltagelses i projektgrupper
 Teknisk kendskab til et bredt område som kugleleje, motor, el-komponenter,
tekniske artikler,
 Kendskab til fællesantenne-teknik, montage-teknik,






Ansættelsessteder:







Danisco Sugar A/S Nakskov/Nykøbing F. fra 1993-2008
Teknisk afdeling Højbygaard Papir A/S fra 1981-1993
Bygningssnedker Højbygaard Papir A/S fra 1973-1981
Bygningssnedker Brdr. Pedersen Rødby fra 1968-1973
Soldat ved Sjællandske Luftværns regiment i Avedøre 1967-1968
Jeg er uddannet bygningssnedker i 1966.
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Kurser:















2004-2007 LIF (ledelses i fællesskab),
2004-2007 flere lokale brugerkurser i SAP,
2004-2006 Teamledelse,
1998-2004 introduktion og overgang til SAP,
2000 Kursus i Administration af NT-server Lollands Handelsgymnasium,
1998 Microsoft Office Excel 1 Lollands Handelsgymnasium,
1992 Novell flerbrugersystem (Damgaard Data A/S),
1991 Framework (Danisco EDB afdeling),
1990 Framework (Danisco EDB afdeling),
1984 = Databehandling (Teknisk Skole),
1983 = Regnskab/Driftsøkonomi (Handelsskole Nakskov)
1982 = Regnskab III (Handelsskole)
1981 = Engelsk
2006= Engelsk

IT-kompetencer:




Jeg har i mit arbejde med EDB fået en del erfaring med edb programmer
Dos, Novell Flerbruger system, DSI-System, Concorde,
Pc-plus, Framework, Word Perfect, Lotus 123, Microsoft Office 2003,
Notes, SAP,
Dataflex Vejesystem, jeg har i 4 år været daglig bruger af SAP system til
indkøb/lager/varemodtagelse og deltaget i flere kurser.

Personlig kompetence
 Stabil og loyal, rolig og velovervejet, engageret og arbejdsom, præcis og
omhyggelig.

Fritid:






Jeg er 67 år og bor i Holeby, er gift og har 2 voksne børn og 2 børnebørn.
Jeg er bestyrelsesmedlem i Holeby Antennelaug siden 1973, hvor jeg står
for al reparation / vedligeholdelse, teknisk tilsyn og medlemsregistrering
for ca. 670 medlemmer.
Jeg er licenseret radioamatør med A-licens og har eksperimenteret med
elektronik siden 1973.
Jeg har været med til at starte Holeby Lokal TV, som er et projekt, der er
meget spændende at arbejde med, hvor vi har fået stor opbakning fra
kulturministeriet, Her var jeg beskæftiget med opbygning af alt teknisk
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udstyr, brevskrivning og medlemsregistrering af ca. 30 faste tilknyttede
hjælpere.
Jeg har i 6 år været tilknyttet spejdergruppen Aztekerne i Holeby som
bestyrelsesmedlem.
Desuden har jeg været med til at lave EDB baseret regnskabssystem for
Spejdergruppen og Holeby Idrætsforening.
Jeg har i kraft af min interesse for EDB hjulpet mange i gang med EDB i
min fritid, både privat og virksomhed og har repareret og opdateret mange
computere med hukommelse, harddiske, Printer m.m.
Jeg dyrker campinglives glæder sammen med min kone.
Jeg dyrker motion med jævne mellemrum i Maribo motionscenter.
Jeg har kørekort (B, C, D, BE).
Jeg er ikke-ryger.
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