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Forventningsafstemning

• Mine forventninger: ”Inspirere jer ud fra mine erfaringer”

• Jeres forventninger: ”Hvorfor er i her til stede i dag?”

Bemærk: I må gerne afbryde og stille spørgsmål undervejs



Intro, lidt om mig

• Født i DK men har boet det meste af min ungdom i Spanien
– Kom tilbage til Danmark i 2000

• Uddannelse:
– 1994 – 99: Gymnasie svarende til Højere

Handelseksamen (HHX) ved:
• CPR Santiago Apóstol (Spanien)
• IES Rodolfo Ucha Piñeiro (Spanien)

– cand.scient. datalogi bifag i matematik ved:
• DIKU, HCØ og Pisa (Italien)

• Går stadig meget op i den teoretiske del af
datalogien i min fritid, men prøver også på at
dyrke noget sport en gang i mellem (der er nok
mere morgen løb og ikke så meget rugby …)

• Spiller stadig Cyka, mener Dota2 



Intro, lidt om mig

• Vidste godt fra en meget kort alder at jeg nok ville havne ved …



Intro, lidt om mig

• Obligatoriske kurser ved bachelordelen samt bifag i matematik



Intro, lidt om mig

• Valgfrie kurser ved kandidatdelen og ophold i Italien



Arbejdslivet under/efter studiet

• Under studiet:

– Den Danske Tandlægeforening: 2000-2007

• Stilling: System Administrator & software udvikler

• Arkivarius (ESDH) – [C#, JavaScript, MSSQL, …]

– Scan Jour: 2007-2010

• Stilling: System udvikler

• POLSAG (ESDH) – [C++, C#, JavaScript, Oracle, …]

• Efter:

– Netcompany: 2010-2012

• Stilling: Senior Software Architect

• Projekter : ISS, DSR, Peugeot, Konica Minolta, Mærsk Drilling, Ældre Sagen, 
Søfartsstyrelsen, Oticon A/S, Brüel & Kjær, …

– Delegate: 2013 -

• Stilling: Managing specialist, CTO af CRM afdelingen

• Projekter: Schultz Information, Konica Minolta, Radiometer, Jyske Bank, …



Min årgang 2005 – Hvad går de rundt og laver?

• Skrev bachelor projekt med både Joakim og Jørgen i ‘08



Min årgang 2005 – Hvad går de rundt og laver?

• Forskning:
– Esben W. (PostDoc ved DIKU)

– Matias B. (PhD ved ITU)

– Christoffer D. (PhD ved Columbia NY  Virtualization Tech Lead)

– Jørgen H. (PhD ved DTU)

– Simon AFL (PhD i fysik ved KU)

• Det private:
– Joakim A. og Michael W. (udviklere ved Paqle, et startup)

– Johan B. (udviklere ved Goolge Irland)

– Morten S. (udviklere ved Havok Irland)

– Frederik B., Johannes L., Mikkel K. Peter M., Sune B., ...
(konsulenter ved diverese danske IT-virksomheder)

• Non-profit:
– Benjamin B. Og Hanne R. (Fair Danmark)



Min årgang 2005 – Hvad går de rundt og laver?

• Johan B. (udviklere ved Goolge Irland, vi vidste det ville ske )



Delegate A/S

• Konsulenthus kendt for deres forretningskritiske SharePoint 
løsninger siden 2006

• CRM afdelingen blev stiftet den 1. Februar 2013 da jeg kom til

• Firmaets motto: ”Vi skal være de bedste, ikke de største”.



Delegate A/S – Dagligdagen som konsulent

• Møder med kunder (Sjælland, Jylland og udlandet)

– Teknisk salg (pre-analyse) samt workshops (analyse + design)

• Teknisk ansvarlig for afdelingens projekter:

– Sikrer at en høj kvalitet overholdes

– Teknisk oplæring af nye medarbejdere

– Koder stadig en del 

• Forske nye metodikker som sikre vi levere bedre løsninger:

– Frameworks

– Teknologier

– Introducere anvendelsen af ny programmeringssprog (ex: F#)

• Samtaler med nye kandidater (tekniske del)



Delegate A/S - … men vi hygger også 

• Fredagshygge, arrangementer og bordfodbold



Spørgsmål

?


