
FAGLIG OVERBLIK

KORT FORTALT

Jeg søger altid udvikling både på mine personlige og faglige kompetencer. Senest valgte jeg at 

opgradere min Maskinmester uddannelse til senior niveau og tage en El-installatøreksamen. Begge 

afsluttet med bravur. Dette for at gøre mig mere egnet til mere tekniske organisationer. Senest er jeg 

i gang med Projektlederuddannelse og Personlig udviklingsforløb gennem mentor/coach. 

Der hvor jeg brænder mest igennem er, hvad enten det er optimering af arbejdsprocesser, IT-

systemer, tekniske eller personalemæssige problemstillinger, at finde den mest optimale og 

bæredygtige løsning. Jeg ser nye muligheder og innovative løsninger i komplekse problemstillinger, og 

elsker at overvinde disse udfordringer. 

I en ledende stilling stræber jeg efter at lede med det gode eksempel ved aktivt at engagere mig i 

arbejdet, for dermed at motivere andre til at gøre det samme eller bedre. Jeg ser det som en 

hovedprioritet at udvikle personlige såvel som faglige kompetencer i det daglige arbejde. Jeg er 

drevet af at hjælpe andre til at udvikle sig, hvad enten det er mit eget team eller på tværs af 

organisationen. 

RESULTATER

• Effektiv personaleledelse af op til 250 medarbejdere fordelt på 13 afdelinger

• Omskrivning og forhandling af overenskomst på arbejdsgivers side

• Genopbygge og omstrukturere afdelinger – processer, procedurer og guidelines

• Specifikation og Idriftsættelse af 3 SOV skibe designet for Offshore Wind branchen

• Udvikle og implementere digitalt kompetence og karriereudvikling

• 5 års erfaring med distanceledelse

• 12 års erfaring med direkte ledelse af medarbejdere

• 6 års erfaring med mange forskellige tekniske systemer

• 6 års erfaring med den grønne omstilling inden for Vindmøllebranchen

• Mere end 12 års erfaring inden for den maritime branche

• 8 års erfaring fra detail branchen

• 3 års erfaring med projekter

• Erfaren med multikulturel ledelse

• Erfaren i samarbejde med store og små leverandører globalt
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PERSONLIGE OPLYSNINGER

• Gift og 1 barn

• Kørekort B og D

• Dansk/Norsk – Modersmål. Engelsk – Professionelt. Svensk – Familiesprog

• Fritiden bruger jeg på Fjeldvandring, Lystfiskeri og bygge projekter i huset/haven
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OFFICER. OFFSHORE WIND & DYKKER-OPERATIONER

2018-2019 – ESVAGT A/S

• Operationelt ansvarlig på SOV skib inden for vindmølleparker.

• Ansvarlig for afholdelse af ombord sikkerhedsmøder, og toolbox talk med alle interessenter inkl. Kunde 

personale

• Audit. Stor erfaring i interne/eksterne auditeringer iht. ISO, ISM, IMCA, OVID og kunde specifik. 

• Gruppeleder for 6 mand i den daglige operation.

• Vedligeholdelsesansvarlig for planlagt vedligehold, samt rekvirere eksterne reparatører. Ansvarlig for 

vedligehold og test af sikkerhedssystemer som fx Brandslukningssystemer. Arbejdet med mange typer af 

mekaniske, elektriske, hydrauliske, pneumatiske og kontrol systemer.

PROJECT & FLEET PERSONNEL OFFICER

2015-2018 – ESVAGT A/S

• Personaleleder for 250 medarbejdere, fordelt på 13 afdelinger med arbejdsområde indenfor Offshore 

Vindmølleparker og Olie/Gas. Stor erfaring med hektiske arbejdsdage, hvor mange problemstillinger skal 

løses med korte deadlines. Dette har givet mig evnen til at holde fokus på de mest kritiske problemer og 

holde hovedet koldt. Ansvarsområder herudover;  rekruttering, ansættelse, arbejdsplanlægning, lønforhold, 

udvikling, opsigelser, den svære samtale samt ledelsescoaching af Kaptajner (operationelle afdelingsledere). 

Aktiv involvering i beslutninger på tværs af organisationen, indenfor Operation, HSE, Indkøb og Salg som 

førte til bedre samarbejde mellem afdelinger. 

• Projektledelse af udvikling IT-løsninger i HR system. Udvikling af løsninger til dataoverførsel mellem 

afdelinger i samarbejde med softwareleverandører. Drivkraft i at optimere og forenkle arbejdsprocesser hvor 

IT-løsninger skal fungere på tværs af afdelinger. Deltaget i PowerBI projekt. 

• Projektledelse for udvikling af digital kompetence- og karriereudvikling. Udvikle, implementere og 

idriftsætte af digital løsning til karriereudvikling. Resultatet blev at medarbejdere mere effektivt kunne 

følge med i egen karriereudvikling samt skabe ejerfornemmelser for den enkelte medarbejder. Løsningen 

inkluderede også digitale medarbejderevalueringer for på den måde at minimere de administrative byrder. 

Hele løsningen skabte bedre overblik over forfremmelsesegnet medarbejdermasse.

• Kravspecifikationer og idriftsættelse af 3 SOV skib designet for offshore wind branchen.

• Forhandling af overenskomst som repræsentant på arbejdsgivers side. Resultatet blev, en fuldstændigt 

omskrivning af overenskomst for officerer, samt implementering af et nyt arbejdstidsregnskab. Dette 

nedbragte de administrative byrder samt øgede gennemskueligheden for medarbejderne og fagforening.

CREWING MANAGER

2013-2014 – Fred Olsen Windcarrier

• Genopbygge en kaotisk og uorganiseret afdeling, herunder udvikling af alle processer, procedurer og 

guidelines. Desuden implementering af nyt HR system, samt outsourcing af rejsebookinger til et professionelt 

rejsebureau. (se anbefaling på LinkedIn)

• Personalechef for op til 75 medarbejdere, fordelt på 8 afdelinger inden for Offshore Wind, herunder 

rekruttering, ansættelse, arbejdsplanlægning, lønforhold, udvikling, opsigelser og den svære samtale.

• Deltagelse i Overenskomst forhandling, herunder udarbejdelse af fælles overenskomst for flere rederier i 

samarbejde med arbejdsgiverorganisationen Danske Rederier. 
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EL-INSTALLATØR

2021 - SIMAC

Electrical/ Electronics Maintenance and Repair Technology

SENIOR MASKINCHEF/MASKINMESTER

2020 - SIMAC

Post Graduate Diploma as Marine Chief Engineer

Maskinmesteruddannelse, herunder valgfag Robot Basic (programmering og styring) samt Forhandlingsteknik

WELCOME TO LEADERSHIP

2018 - The Business Leadership Academy

“Stand on your own, understand organizations from a people perspective, your role and responsibilities and 

power of leadership,  develop a deep insight into what makes you and others succeed”

SKIBSFØRER

2011 - SIMAC

Post Graduate Diploma as Master Mariner -SIMAC

Maritime Lederuddannelse, herunder valgfag som Forandringsledelse og Drift optimering

JUNIOR OFFICER (BEVIS SOM VAGTHAVENDE MASKINMESTER OG NAVIGATØR)
2010 - SIMAC

Bachelor of Maritime Transport and Ship Management

Maritime Lederuddannelse

BRANDMAND VED BEREDSKABSSTYRELSEN

2010

HTX (TEKNISK STUDENTEREKSAMEN)
2001

OFFICER

2011-2013 – DFDS A/S

• Operationelt ansvarlig på last og passagerskibe. Håndteret mange stressede situationer, hvor en det var 

vigtigt at holde fokus og have en rolig tilgang, fx ved tilskadekomne eller svære lasteoperationer, og 

samtidigt give passagerer en god oplevelse. 

• Gruppeleder for op til 20 medarbejdere samt uddannelsesansvarlig for Officersaspiranter.

• Vedligeholdelsesansvarlig for planlagt vedligehold, samt rekvirere eksterne reparatører. Ansvarlig for 

vedligehold og test af sikkerhedssystemer som fx Brandslukningssystemer. Arbejdet med mange typer af 

mekaniske, elektriske, hydrauliske, pneumatiske og kontrol systemer.

MASKINMESTER OG NAVIGATØR ELEV

2007-2010 – DFDS A/S

UNIT MANAGER & SUPERVISOR

2002-2006 Forskellige detailkæder, senest SSP Danmark Københavns Lufthavn

• Butikschef og ansvarlig for 4 butikker og 50 medarbejdere

• Genopbygge afdelinger, herunder udskiftning af personale og implementere ny arbejdsmetoder
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Office-pakken Expert

Teams Expert

Onenote Expert

OCS HR (Oracle) Expert

SERTICA (Vedligehold) Erfaren

AMOS (Vedligehold) Erfaren

SAATSEA (E-Learning) Erfaren 

UNISEA (HSE værktøj) Erfaren

DYNAMIX (Økonomi) Bruger 

SIMARIS SUITE (Teknisk) Bruger

SIEMENS TIA PORTAL (Teknisk) Bruger

CODESYS (Teknisk) Bruger

MATHCAD (Teknisk) Bruger

Kurser

• Nu. How to Win. Udviklingsforløb gennem mentor/coach

• 2021 Prince2 Foundation & Practitioner (Project Management) – Global Business Development 

• 2018 Dynamic Positioning, Dynamic Positioning Officer – IMAT Italy

• 2018 OPITO ITSO – Maersk Training 

• 2018 Safety Awareness – Maersk Training

• 2018 Fire leader & Firefighting on board ships – Falck Safety Services

• 2018 Proficiency in Survival Techniques - Falck Safety Services

• 2018 Proficiency in Survival craft and rescue boats - Falck Safety Services

• 2018 Proficiency in Fast rescue boats – Falck Safety Services

• 2016 Medical Care – Søfartsstyrelsen. Pre-hospital behandling, prioritering ved større ulykker, livredende 

førstehjælp, hjertestarter, sygdoms- og skadestuebehandling ved telefonisk lægekontakt, samt 

instruktion af medarbjederee i livredende førstehjælp

• 2015 Certified Analyst. The Predictive Index System - Humanostics

• 2015 OCS – Mintra Norway

• 2013 Overenskomst og ansættelsesret - Danske Rederier

• 2012 Transport of Dangerous Goods - Marstal Navigationsskole

• 2011 Ship Maneuvering - SIMAC

• 2011 Tanker Familiarization certificate - SIMAC

• 2010 Safety & Health Course - SIMAC

• 2010 Certificate in profiency as Ship Security Officer - SIMAC

• 2009 Passenger Safety - SIMAC & DFDS

• 2009 Crisis Management and Human Behavior – SIMAC 

TILLIDSPOSTER

TALSMAND FOR OFFICERER

2013-2013 DFDS

RÅDSMEDLEM I DE SKIBSOFFICERSSTUDERNEDES LANDSRÅD

2009-2010

RÅDSMEDLEM I STUDIERÅD

2009-2011

RÅDSMEDLEM I MARITIMT STUDIEUDVALG

IT Kompetencer
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