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Personlig

Født i Bodø i 1975. Gift. En liten datter født i september 2013.

Mål

Mine to hovedmålsettinger er at det skal være gøy å gå på jobb, og at jeg skal lære noe nytt
hver dag. Jeg er interessert i arbeidsplasser hvor jeg får mulighet til å utvikle meg
kontinuerlig og samtidig arbeide med meningsfylte problemstillinger. Jeg er selvgående og
målrettet, og liker å jobbe sammen med andre for å nå felles mål.

Ekspertise









Erfaring

Senioringeniør

Windows-baserte serverløsninger. Store AD-installasjoner, clusterløsninger. Automatisering.
Større terminalservermiljøer, Citrix Xenapp og Microsoft RDS.
Virtualiseringsløsninger basert på VMWare og Microsoft Hyper-V.
Prosjektledelse og programvareutvikling. God på å oversette kundebehov til systemkrav.
Supportledelse og kurs.
SAN, NAS and DAS-infrastruktur (EMC, HP EVA, Dell/EqualLogic, NetApp, Nexsan)
Server- og maskinromsinfrastruktur. Datasikkerhet.

Februar 2009 –
Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT), Universitetet i Oslo






Senioringeniør med planlegging og implementering av større IT-løsninger som
hovedoppgave.
Særlig fokus på terminalservertjenester, virtualisering, større lagringsløsninger, MSSQL, clustering, SCOM og SCCM
Hovedansvar for USITs største Citrix-farm med ca. 1200 samtidige brukere fra over 50
kundeinstitusjoner.
Tidligere medlem i USITs tjenestegrupper for virtualisering og lagring.

Supportansvarlig
Februar 2007 – desember 2008 Transportnett AS, Oslo




Ansatt for å etablere en supportfunksjon for bedriften, som driver med
programvareløsninger for spedisjonsbransjen. Alle supporthenvendelser hadde frem til
da gått direkte til utviklernes mobiltelefoner.
Innså at vi kunne redusere supportbelastningen dramatisk med bedre utdannede
kunder. Utviklet og avholdt 60-80 kurs over hele landet over 18 måneder, med
betydelig færre supporthenvendelser som resultat. Alle kurs var kundefinansiert.

Seniorprosjektleder
Januar 2003 – september 2006 Lenco Software AS, Oslo



Lenco Software leverte forskjellige skreddersydde programvareløsninger til Forsvaret,
oftest basert på egenutviklet 3D-kartvisualiseringsteknologi og sanntids datakilder.



Jeg fungerte som hovedsakelig som teknisk prosjektleder, men også delvis som
kursholder. Deltok en del på øvelser sammen med Forsvaret for å demonstrere
teknologi, både i Norge og i utlandet.



Samarbeidsprosjekter med blant andre NOBLE, FFI og spesialstyrkene.

Ingeniør
Juni 2001 – desember 2002 Universitetet i Tromsø



Systemadministrasjon, Windows- og Linux-servere.



Jobbet mye med Citrix Metaframe, UITøs nye Microsoft Exchange-installasjon, samt
samhandling mellom Windows- og UNIX-miljøer.
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Utdanning

Universitetet i Tromsø
1996 – 2001




Påbegynt grad i informatikk.
Enkelte fag i matematikk, markedsføring og ledelse.

Språk

Norsk og engelsk: flytende muntlig og skriftlig.
Tysk og fransk: grunnleggende kunnskaper.

Annet

Førerkort klasse B.
12 måneders førstegangstjeneste, Hærens Samband (1994-1995).
9 måneders FN/NATO-tjeneste i Bosnia-Herzegovina (1995-1996).
Tidligere formann i Norsk Hjemmebryggerforening.

Referanser

På forespørsel.
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