
Resumé

Fagligt
Jeg søger en stilling indenfor teknisk afdeling, der kan bruge min tekniske forståelse og 
erfaring med koordination og produktions processer. Det kan være som  
Produktionsplanlægger, Produktionsteknolog, teknisk Indkøber eller lignene.

Jeg har startet min karriere med en teknisk uddannelse som teknisk tegner i maskin og 
anlægsteknik. Med flere års erfaring som teknisk tegner har jeg en stor forståelse indenfor 
producerende virksomheder fra forskellige brancher. Min sidste opgave har været en 
position som Projekleder for In-Line-Label-Solutions ved HM-Systems i Haderslev. Der har
jeg været ansvarlig for koordination, Indkøb og teknisk support for standardmaskiner og 
prototyper. Med et godt samarbejde med andre afdelinger, har jeg udviklet en god 
forståelse for økonomi, kvalitet og leveringsperformance. 

Jeg er ledig, og i forbindelse med et LEAN-Kursus jeg tager i April og Maj er jeg også 
meget interesseret i at få en praktik plads indenfor anvendelse fra LEAN-værktøjer.

Personligt
Jeg flyttede i 2016 til Danmark, fordi jeg fik den mulighed til flytter med den produktiondel 
fra Collamat til HM-Systems. Der blev jeg ansat som projektleder. Jeg elsker de 
udfordringer der kommer med samarbejdet mellen forskellige afdelinger. Jeg er godt 
organiseret med en stor forståelse for produktionsprocesser. Jeg er process og 
løsningsorienteret. Jeg ser min fremtid i Danmark, derfor fokusere jeg mig med 
danskundervisning som jeg har gjort i 6 mdr nu. Jeg er en åbensyned mennesker med 
godt humør, og jer er ikke bange for ny udfordringer.

Uddannelser
2007

-
2010

Teknisk Tegner
• Maskine og anlægsteknik

NORWE GmbH 
57615 Bergneustadt, Tyskland

Yderliger kvalifikationer/Kurser
2015 Produktsikkerhed i maskinteknik Suva Wilen bei Sanau, Schweiz

• 3 dagskursus
• sikkerhed og dokomentation
• risikoanalyser

2013 REFA Seminar Freiburg, Tykland
• 120 timer kurs
• produktionplanlægning, ergonomi, prozessanalyse, KVP, 

kalkulationprozessomkostninger etc.

2012 Kvalitetsstyring Able Academy Fridrichshafen, Tyskland
• et dags kursus
• DIN EN ISO 9100



Sprog
Tysk                  Modersmål
Engelsk             Skrift og Tale
Dansk  Skrift og Tale

Software
Solidworks 2013, Creo Parametric 2.0, Solid Edge, AutoCAD 2005, MS Office Word og 
Excel, PDM, Keytech, C5, Windchill

Færdigheder
CAD, Konstruktion, Design, Organisation, Indkøb, Teknisk support, 
Produktionsplanlægning, Teamplayer, arbejde uafhængigt, pålidelig, ansvarsfuld

Erhvervserfaring
2017 HM Systems

Projektleder
• Projekt koordination
• Maskiner for In-Line-Label-Løsninger
• Teknisk Indkøb
• Teknisk Support
• C5

6100 Haderslev, Danmark

2016 Collamat AG 
Konstruktør/ Teknisk designer

• Teknisk Design In-Line-Label-Løsninger
• Teknisk Indkøb
• Creo Parametric 2.0 og Abacus

4153 Reinach, Schweiz

2015 Miteco GmbH 
Konstruktør/ Teknisk designer

• Teknisk design process engineering systems
• Solidworks Pipeing og Routing og PDM

4800 Zoffingen, Schweiz

2013 FERCHAU Engineering GmbH
Konstruktør/ Teknisk designer

• Teknisk design Elektriske motorer
• Udvikling af arbejdsstationer
• Solidworks og Keytech

79677 Schönau im Schwarzwald, Tyskland

Hobbyer
Vandre, Mtb, Have
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