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Curriculum Vitae

UDDANNELSE
− Uddannelse som akademiingeniør af elektrolinien ved Danmark Ingeniør
Akademi, 1988.
− Uddannelse som Flight Test Engineer ved National Test Pilot School, USA
1993. Distinguished Graduate.
− Ledelsesmæssig uddannelse:
o FCL 15, 1990 ved Forsvarets Center for Lederskab.
o FCL 21, 1994 ved Forsvarets Center for Lederskab.
o Projektlederkursus, 2003 ved Forsvarsakademiet.
o Stress - Indre styrke, ydre ro, 2004 ved DIEU
o Lederens Psykologi, 2004 ved DIEU
o FMK chefuddannelse 2004.
o FMT lederuddannelse 2006-2007.
ERHVERSERFARING
− Ansættelse ved Flyvematerielkommandoens Drakensektion 1988,
sagsbehandler på Draken flyet indenfor avionic området.
− 1992 overførsel til Transportflysektionen som sagsbehandler på C-130H og
GIII fly indenfor avionic området.
− 1996 overførsel til F-16 sektionen som sagsbehandler på F-16 indenfor

elektronisk krigsførelses området.
− 1999 leder af nyoprettet element for elektronisk krigsførelses med 5
underlagte medarbejdere.
− 2003, Afdelingsingeniør, Chef for Forretningsområde Transport-og
Inspektionsfly med teknisk og økonomisk ansvar for anskaffelse og drift af C130J, CL-604 og T-17. Ca. 15 underlagte medarbejdere.
− Januar 2007, overførsel til Forsvarets Materieltjeneste, fungerende Chef for
Forretningsområde Kampfly.
September 2007 ansat i samme stilling som Overingeniør.
Teknisk og økonomisk ansvarlig for drift/udvikling af to kapacitetsområder,
fra januar 2008 tre kapacitetsområder, kampfly, transport-og inspektionsfly
samt flystøtteudstyr. Hvert kapacitetsområde ledes af kapacitetscenter
manager som refererer til chefen for forretningsområdet.
Samlet årligt budget på ca. 700 Mkr.
− Fra 1 november 2008 ansat i Alpha Wind Energy som Manager, Wind
Ressources. Arbejdet omfatter marketing, tilbudsberegning, kontrakt
forhandling, teknisk arbejde med master og udstyr, databehandling samt
kundesupport.

SPROG
− Dansk og engelsk på forhandlingsniveau mundtligt og skriftligt
− Tysk til husbehov
KOMPETENCER
− Udbud og kontraktforhandling
− Drift af komplekse tekniske systemer
− Internationalt samarbejde
− Projekt ledelse
− IT systemer
− Generel aerodynamik
− Flyteknik
− Personale ledelse

PRIVAT
−
−
−
−

Fødselsdato 1 marts 1964
Gift med Chatarina, børn Emma på 7 år og Mikkel på 4 år.
Bosiddende i hus, Smørum
Fritidsinteresser:
o Hus og have
o Golf
o Flyvning (har bl.a. dyrket svæveflyvning i mange år)
o Motion (cykler på arbejde)

