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PROFIL – Jørgen Erik Christensen, 2012 

 
Teknisk blæksprutte, med solide kompetencer inden for projektledelse, mekatronik (kombineret HW, 
SW & MEK) udvikling og teknisk salg; er praktisk anlagt og går gerne i laboratoriet med værktøj, 
loddekolbe samt måleinstrumenter.  
 
Stor erfaring i ledelse af udviklings- og kundeleveranceprojekter. Senest sælgende fagchef inden for 
mekatronik med ansvar for salg, pleje og opfølgning i forbindelse med projekt- og konsulentsalg. 
Øgede bl.a. salget via teknisk sparring med kunderne.  
 
Har med succes kørt komplicerede tekniske og kritiske projekter. Jeg overtager gerne kriseramte 
projekter, som derefter køres i mål til alles tilfredsstillelse.  
Jeg er garant for god kommunikation med interessenter, - både internt og eksternt, for at få tingene til 
at lykkes og kommunikerer let og gerne med alle på forskellige niveauer og positioner.  
 
Personlighed: udadvendt, energisk, målrettet, struktureret, kreativ, proaktiv, troværdig 
Linkedin profil: http://dk.linkedin.com/in/jchristexxdk 
 

Kompetencer 
 
Mine specialer:  
 - Ledelse af tekniske projekter; Bl.a. kundeleverancer og udviklingsprojekter.   
 - Udrulning af komplicerede tekniske løsninger og opgaver  
 - Teknisk problemløsning 
 

Projekt- & programledelse 
International program og projektledelse fra start til slut & overtagelse af kørende projekter 
 - leveranceprojekter med fokus på excellent udførelse og god kundeoplevelse 
 - udviklingsprojekter inklusiv definition, launch og accept test hos kunder 
 - fuldt ansvar for komplette projekter inkl. planlægning, risikoanalyse, ledelse, økonomi mv.  
 - analyse og projektplanlægning internt og med kunder  
 - salgssupport i forbindelse med projektsalg, fakturering  
 
Kommunikation i forhold til ledelse og styregrupper, salg, projektteam, kunder, under-
leverandører samt andre interessenter. Teamledelse vha. ”coaching metoder” og profiler. 

 
Porteføljeplanlægning, sparring med projektledere, udvikling af procedurer & tools.  

 

Salgsaktiviteter 
 Salg af projekter / løsninger og konsulenter; kontraktforhandling, fakturering, budgettering 

Salgssupport (bl.a. teknisk) ved opsalg på projekter og ved tilbudsgivning 
 

Teknisk viden inden for (og ikke begrænset til): 
Telekommunikation, mobil, alarmsystemer, overvågningsudstyr, PC, dataopsamling, mv.   
 - Innovativ udvikling for forskellige brancher med vidt forskellig teknologi. 
 - Analog og digital elektronik, software og mekanik, test og produktionsmodning 
 - SW management systemer inden for telekom (til brug af kunder)  

 

IT MS-Office, Maconomy, Lime, PX, MS-Project, Artemis Views, Videostudio, MovieFactory,  

 Paint Shop Pro, Capture One, Media Pro, Namo WEB editor, MindJet  
 

Anden ledelse 
HW og SW fagchef. Tekniksparring, reviews, systemarkitektur 

 

HR Interviews, annoncering, kontrakter, feedback på indsats, ansættelse mv.  

 Personaleuddannelse ved sparring på teknik & projektledelse, mv 
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Erhvervserfaring 
 
2011 – 2012 Dansk IngeniørService A/S (DIS), Head of HW&SW, fagchef & salg 

HW & SW fagchef & salg til kunder. – Maj 2012: Sagt op pga. omorganisering 
- Salg via kundepræsentationer, møder, kontraktforhandling, tekniksparring 
- Personaleuddannelse ved sparring på teknik & projektledelse, mv. 
- Skabelse og vedligeholdelse af netværk af kunder og konsulenter 

 

2009 – 2011 Prevas A/S, Key account manager, salg 
In-sourcing af konsulenter for kunder.  
 - Øgede salget af ressourcer / konsulenter / specielle ydelser på Sjælland 
 - Trak nye kunder ind via relationsskabende aktiviteter, dialog, teknisk sparring  
 - Opbygning og vedligeholdelse af kunde og konsulentnetværk / database  
 

2007 – 2009 Axcon Aps, Konsulentchef, salg 
In-sourcing af konsulenter og turn-key elektronikudvikling for kunder.  
 - Dialog / kundemøder for at vedligeholde relationer, afdække behov mm.  
 - Øgede salget af konsulenter / freelancere og specielle ydelser 
 - Etablerede stærke salgskanaler og salg til et antal store kunder via god service 

 

2004 – 2007  Anritsu A/S - Nettest A/S, International projektleder, SDM 
 Udstyr til monitorering og fejlfinding på mobiltelefonsystemer.  

 - Service Delivery Manager (SDM) / projektleder på turn-key leveranceprojekter, 
     Inklusiv installation og integration med kundernes systemer 

 - Overtog en række kørende projekter, som blev afsluttet med succes 
 - Gennemførte installation og integration med fuldt ansvar for ”mine” projekter:  
    økonomi, milestones, Q/A, kundehåndtering, fakturering, teamledelse,  

     ledelse af underleverandører, mv. 
 - Projektstart ved kontraktsignering. Afslutning efter indkøring i Service Org.  
 - Ydede salgssupport og var medvirkende til mersalg 
 - Udførte projekter i bl.a. Serbien, Irland, Østrig, Brasilien, Danmark, Tyrkiet 
 
Vi havde i mit team en meget åben dialog og respekt for hinandens opgaver og 
kompetencer. Dette førte til hurtig og smidig projektgennemførsel. God 
kommunikation med kunderne var naturligvis også medvirkende til succesen.  

 

1997 – 2003 Tellabs Denmark A/S, Projekt & programleder, udviklingsprojekter 
Optisk og elektrisk transmissionsudstyr til telekommunikationsbranchen.  
 
 - Gennemførte talrige kritiske og teknisk komplicerede udviklingsprojekter, som 
    blev kørt i mål med succes.  
 - Ansvarlig for komplette udviklingsprojekter, økonomi, kravafklaringsproces, 
    risikoanalyse, launch og efterfølgende accept test hos kunder  

   - 4-6 projekter i parallel. Projektstørrelse på 1-20 mandår, 5-50 deltagere 
 - Ledelse i forhold til styregrupper med ansvar for projektteam, interessenter mv. 
 
Intern uddannelse af projektledere via sparring i PL værktøjer og tools / metoder. 
Deltog i specifikation, udvikling og test af HW og SW til telekom. produkter. 
 

1986 – 1997 Contex A/S / Systech A/S, Udviklingsingeniør / Konsulent 
 Storformatskanning og videoovervågningsudstyr / Konsulenthus indenfor HW & SW.  

 
  Udvikling og test af produkter specielt inden for digital og analoge hardware samt  
  embedded software og applikationer. Alt fra krav- / design-specifikationer,  
  design over test til produktionsdokumentation. Projektledelse.  
 

Som konsulent bl.a. on-site udvikling, planlægning samt accept tests hos kunderne 
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UDDANNELSE og KURSER 
  

1982 – 1986  Akademiingeniør fra DIA-E, Svagstrømsingeniør. B. Sc. EE 
Praktik: 10 uger i Canada (Audiologi, Madsen Electronics) 

 
 

2012 Salgstræning, Internt DIS / Klaus Rønne 
Salgstræning med øvelser på nogle af firmaets velvillige kunder, 2 dage  

 

2008 Salgsparring, Internt Axcon / Thomas Alby Jacobsen 
Salgssparring: canvas, strukturering af salg, segmentering mv., Forløb på 1-2 mdr.  

 

2007  Projekt pre-certificationsseminar, Dansk Projektledelse 
 

2003 Projektleder pre-certificeringskursus, Connector 
Mundede ud i indstilling til IPMA C eksamen. Certificering blev ikke gennemført,  
da jeg stoppede hos Tellabs. 

 

2002 - 2003 Tellabs projektlederkursusforløb baseret på PMBOK, Connector 
Kursusforløb I:  Controlling 
Kursusforløb 2:  Management 
 

2001 Ethical decision making, Tellabs 
 

1987 – 1999  Forskellige tekniske kurser. Bl.a. 
  EMC-kursus  

VHDL-kursus hos Hardi Electronics AB 
SDH-kursus afholdt af Wandel & Golderman 
Diverse apparattekniske kurser   

  Ethernet over SDH course 
 

SPROG, PRIVAT OG INTERESSER 
  
Modersmål: dansk  
Flydende/godt engelsk; Fransk + tysk til husbehov  
 
Accepterer rejseaktivitet op til ca. 60 dage / år, i DK og internationalt.  
 
Konstitueret formand for skolebestyrelsen og formand for BFO-rådet på Højagerskolen i Ballerup. 
Tidligere: Forældrebestyrelse på vuggestuen ”Anemonen”, Kasserer i Stenløse Badminton Klub 1970 
 
Amatørfotograf, videoredigering, computerteknik, rejser.  
 
Personlige informationer 
Født: 10. maj 1963 
 
Jørgen Erik Christensen 
Pindsvinets Kvarter 26 
2750 Ballerup  
Telefon / Mobil 6016-4334 
E-mail: joergen.e.christensen@joja.dk 

 
Skilt, 2 børn 
Kørekort til personbil 
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