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Grunduddannelser og arbejdspladser
2016

Som selvstændig konsulent arbejdet med forskellige projekter i. f. m. salgsfremstød.

2015

Rådgiver hos Arvato Bertelsmann, Münster, Tyskland. For Microsoft Volume Licensing
Service Center rådgivet storkunder på dansk, tysk og engelsk og udleveret licenser.

2014-2015 Undervisningsassistent hos Vodskov Skole. I forbindelse med virksomhedspraktik undervist
elever i tysk og engelsk.
2012-2013 Som selvstændig konsulent arbejdet med dataindsamling i. f. m. optimering af
omkostningerne til affaldshåndtering og brandslukningsudstyr.
2010-2012 Salgskonsulent hos mySupply ApS. Opbygning af forhandlernetværk til NemHandel.
2006-2010 Som selvstændig konsulent arbejdet med mange projekter omfattende markedsundersøgelser, rådgivning og oversættelser i forbindelse med køb af erhvervsejendomme
og vindmøller i Tyskland, samt koordinator for tyske byggeselskaber i Danmark.
2005

Barselsvikariat hos J. Haldrup A/S. Salg af mejetærskere, grønthøstere, rapshøstere, etc.,
fyldt med elektronisk udstyr til landbrugenes forsøgsstationer i hele verden.
Fremstilling af nyt marketingsmateriale, hjemmeside og kampagneoplæg.

2004-2005 Vertriebsleiter hos O. Storm Sørensen Broncestøberi A/S, Støvring; fra strategisk
planlægning til gennemførelse af 350 kundebesøg i Nordtyskland for at introducere
selskabets produkter.
2003

Økonomichef hos VIPvikaren ApS, Agersted; opbygning og drift af samtlige kontorfaciliteter for et nyetableret vikarbureau.

1992-2002 Udlandsrådgiver hos Den Danske Bank, Erhvervscenter Nordjylland, Aalborg.
Fra 1998 udvidet med dansk Cash Management rådgivning. 200 kundebesøg pr. år;
rådgivning i forbindelse med eksport-/importstrategier, investeringer,
tilbud/licitationer/kontrakter, IT anvendelse til styring af cash-flow, budgettering,
rapportgeneratorer, løn-/produktionsomkostninger og kurssikring af valutapositioner.
1978-1991 Bankassistent/Bankfuldmægtig i Udlandsafdelingen hos Provinsbanken A/S, Aalborg.
Gennemførelse af samtlige opgaver i en banks udlandsafdeling; kontant valuta,
dokumentinkasso, remburser, checks, SWIFT, garantier og kautioner, valutahandel,
Trade Promotion, rentearbitrage.
1976-1978 Specialarbejder på tegl- og savværk samt tysklærer i Danmark.
1975-1976 Elev ved Dolmetscher Institut, Düsseldorf, afsluttende med eksamen som
Fremdsprachenkaufmann i engelsk ved Industrie- und Handelskammer, Düsseldorf.
1974-1975 Korrespondent i udlandsafdelingen hos Commerzbank AG, Düsseldorf.
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1972-1974 Beamter ved Bundesgrenzschutz-See, Neustadt, som radiotelegrafist.
1969-1972 Bankuddannelse ved Deutsche Bank AG, Düsseldorf.
1966-1969 Realschule i Düsseldorf.
1959-1966 Folkeskole i Düsseldorf.

Supplerende eksamener
1998 Eksamener i forbindelse med PC-kørekort ved Handelsskolen Aalborg.
1994 Eksamen i forretningsengelsk ved Handelsskolen, Frederikshavn.
1990 HD i Udenrigshandel ved Handelshøjskolen, Århus.
1990 Afslutning af instruktørkursus, Provinsbankens interne uddannelser. Derefter virkede jeg i
12 år i perioder som instruktør på bankens interne kurser og afholdt også kurser hos
kunderne omhandlende køb og salg ved hjælp af remburser, garantier, udenlandsk inkasso
og instruktion i indlæsning og brug af diverse computerprogrammer.
Undervisningsprogrammerne blev for en stor dels vedkommende af mig tilrettet til
målgruppen.
1985 Eksamen i matematik på Højere Handelseksamens-niveau ved Handelsskolen, Aalborg.
1984 Eksamen på den 2-årige bankskole ved Den Danske Bankforening, indeholdende
bankkundernes` økonomi og bankkundskab.
1983 Eksamen på den 2-årige bankskole ved Den Danske Bankforening i bankjura.
1982 Eksamen på den 1-årige bankskole ved Handelsskolen, Aalborg, indeholdende bankpraksis,
regnskabslære og finansiering.
1981 Eksamen i nationaløkonomi og virksomhedsorganisation ved Handelsskolen, Aalborg.
1975 Brush-up course i engelsk hos Berlitz, Düsseldorf.
1972 Eksamen som Bankkaufmann ved Industrie- og Handelskammer, Düsseldorf, indeholdende
politik, erhvervsøkonomi, regnskabslære og bogføring

Tillidshverv/fritidsbeskæftigelser
Jeg har været formand for Hou Borgerforening i otte år, revisor og medlem af bestyrelsen af Hou
Transformatorforening i 17 år, medlem af Politi Hjemmeværnet i to år, endvidere har jeg i 25 år
været kvægavler af Charolais og Scottish Highlander på mine 20 tønder land.
For nuværende er jeg revisor hos Hou Vandværk og revisor hos Aså Skytteforening, hvor jeg skyder
med Sig Sauer og Glock 9 mm pistoler.
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