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Oversigt over opgaver 

 

• Lead Auditor, IT Life Science, Amgros I/S 

• Test Manager, DT Group A/S 

• Test Manager, SE Energi & Klima  

• Test Manager, Healthcare, Region Midtjylland 

• Lead Auditor, IT Life Science, Amgros I/S 

• IT Test og QA Specialist, Danske Sygehusapoteker 

• Projektleder, Energinet.dk 

• Quality Coordinator, Manufacturing & Technology Development,  
Fertin Pharma A/S 

• Kvalitetschef, EG NeoProcess A/S 

• Corporate Project Auditor, EG A/S 

• IT-QA konsulent, Fertin Pharma A/S 

• Projektleder og - koordinator, Leo Animal Health”  

 

 
Personen  

Jeg motiveres ved et selvstændigt og udfordrende job med plads til initiativer og holdninger. Jeg drives i høj 
grad af udviklingsperspektivet, ikke kun min egen udvikling, men det at være med på en fælles succes, 
skærper mit fokus og så trives jeg rigtig godt med en stor kontaktflade og en omskiftelig hverdag.  

Jeg er af glad og positiv natur og er god til at samarbejde. Jeg er resultatorienteret og kreativ i min tilgang til 
løsningsmetode. Det er let for mig at tilegne mig ny viden og omsætte den til praksis og jeg er vant til at 
håndtere spidsbelastninger og have mange bolde i luften på én gang uden at miste overblikket. Min 
arbejdsform er karakteriseret ved orden, ansvarlighed og systematik. 

Jeg er udadvendt og har let ved at skabe kontakt med andre mennesker.  

Jeg tror på menneskets positive egenskaber og hensigter, indtil det modsatte er bevist og min tilgang til 
mennesker er baseret på denne tilgang.  

Min omgangskreds fortæller, at jeg har stor gennemslagskraft og opfattes som engageret, initiativrig og 
resultatorienteret 

 
Erhvervserfaring  

Lead Auditor, IT Life Science, Amgros I/S 

Auditering jævnfør Eudralex, Vol 4, Annex 11 og GAMP5. 

Ansvarlig for planlægning, afvikling og rapportering af auditering af 2 IT leverandører til Sygehusapotekerne 
i Danmark.  

Test Manager, DT Group 

Testmanager på implementering af Finance modulet i Dynamics AX i de nordiske forretningsenheder – 
Finland, Sverige, Norge og Danmark.  

Kvalitets- og testansvarlig både på program- og projektniveau. Det indebærer udarbejdelse af Teststrategi, 
Testplaner, styring af testeksekvering og rapportering. På den nuværende udrulning i Finland har jeg også 
fungeret som Defect Manager. 

Etablering af Software Quality Assurance framework og udvikling af tilhørende Testpolitik og Teststrategi 
for både Vandfald+ og Agile udviklingsmodel. 

Deltaget i implementering af Agilt koncept ved anvendelse af Scrum og Kanban. 
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Test Manager, SE Energi & Klima  

• Udarbejdelse af Teststrategi og Testplan for planlægning og afvikling af SE End to End processer. 

• Etablering af rammeværktøj i form af procedurer og skabeloner, tilpasset organisationens 
ambitionsniveau for end-to-end test. 

• Planlægning, forberedelse, specificering og afvikling af end-to-end test af de fremtidige 
arbejdsprocesser som følge af Energistyrelsens nye regler for el-markedet pr. 1.4.2016. 

• Defect Manager under testafvikling - registrering, opfølgning og rapportering. 

Test Manager, Healthcare, Region Midtjylland 

Strategisk Test Management-support til konkrete IT-projekter, som har ønsket støtte til planlægning og 
strukturering af deres testopgave på projektet, herunder også estimering af ressourcer til testaktiviteter. 
Udarbejdelse af dokumentationsmateriale, som f.eks. Teststrategi, Testplan og skabeloner til understøttelse 
af testafvikling. 

Af andre opgaver så som support til metodeudvikling samt sparring og uddannelse i kvalitetssikring af IT-
projektprocessen 

Lead Auditor, IT Life Science, Amgros I/S 

Auditering af softwareleverandørs evne til at levere software som efterlever reglerne i EU, Vol 4 og 
anvender GAMP5 guidelines. 

EG A/S 

Udarbejdelse af hhv. Kvalitetsstyringsstrategi og Teststrategi i henhold til kommunalt udbud jf. PRINCE2 

IT Test og QA Specialist, Sygehusapotek Fyn for Danske Regioner 

Kvalitetsansvarlig repræsentant for alle Sygehusapoteker i Danmark på implementeringen af et nyt ERP 
system. Der er tale om et SAP-system til understøttelse af nye nationale processer indenfor indkøb, lager, 
produktion, salg, kvalitet og økonomi. 

Opgaven bestod i til kvalitetssikring af projektprocessen og systemet i forhold til gældende GMP/GDP 
regler og GAMP5, herunder at: 

• Udarbejde kvalitetssystem til understøttelse af kvalificerings- og valideringsaktiviteter. 

• Fastlægge kvalitets- og valideringsstrategi i relation til ASAP-modellen 

• Planlægge, afvikle og rapportere på kvalificerings- og valideringsaktiviteter 

• Rådgive Sygehusapotekernes kvalitetsgruppe i kvalificering og validering af IT-systemer med 
henblik på kvalitetssikring af projektdokumentationen. 

• Undervise og sparre på bl.a. Kvalitetssystem, GMP og GDP-regler, GAMP, CFR 21, part 11 samt 
Testdesign, afvikling og rapportering 

• Definere de overordnede testmålsætninger og teststrategien for de systemer, der testes 

• Gennemføre review og kvalitetssikring af dokumentation, herunder også testleverancer i form af 
review af test cases, støtte med gennemførsel af test, review af testresultater og behandling af 
afvigelser  

• Fastlæggelse af aktiviteter og krav til idriftsættelse af systemet  

Projektleder, Energinet.dk 

Projektledelse af analyse- og implementeringsfaserne for anskaffelse af nyt system til håndtering af 
afvigelser. Opgaven omfattede: 

• Projektledelse og rapportering  

• Facilitering af analyseworkshops 

• Udarbejdelse af kravspecifikation 

• Leverandørudvælgelse 

• Planlægning og eksekvering af testforløb 
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Quality Coordinator, Manufacturing & Technology Development, Fertin Pharma A/S 

Ansvarlig for compliance og udvikling af MTD’s kvalitetsaktiviteter og sikre, at afdelingen til stadighed lever 
op til gældende cGMP myndighedskrav. 

MTD’s aktiviteter omfatter overførsel af produkt og teknologi, herunder automation og rengøring, fra 
udvikling til produktion, samt optimering af eksisterende produktion og udstyr. 

Fastlæggelse og rapportering på KPI’er med deraf følgende optimering af metoder og administrative 
processer. 

Udarbejdelse af kvalitetsdokumenter og dokumentation (validering, kvalificering, procedurer, 
ændringsanmodninger, forebyggende og korrigerende handlinger m.m.)     

Reklamationsbehandling i form af bl.a.: 

• Registrering og vurdering af indsats 

• Rekvirering af laboratorieanalyser og sensorik test 

• Gennemgang af batchdokumentation og specifikationer 

• Udformning af svar til kunden  

Kvalitetschef, EG NeoProcess A/S 

Ansvarlig for at udvikle og vedligeholde EG NeoProcess kvalitetsstyringssystem, som er baseret på 
GAMP5 og ISO 9001, samt sikre implementering og efterlevelse i organisationen. 

Opgaverne omfatter bl.a. også: 

• Vedligeholdelse og udbygning af virksomhedens kvalitetsstyringssystem jf. bl.a. GAMP5 og forskellige 
ISO-standarder (9001, 12207 og 19011)  

• Facilitering af workshops for proceskortlægning og -dokumentation 

• Ledelse af kvalitetsudviklingsprojekter 

• Interne audits og trendanalyser 

• Udarbejdelse af kvalitetspolitikker, procedurer og instruktioner (SOP’er) 

• Fastlæggelse af kvalitetsspecifikke KPI 

• Undervisning og træning i kvalitetssystemet, procedurer og gældende kvalitetsstandarder 

Corporate Project Auditor, EG A/S  

Ansvarlig for at planlægge, afvikle og rapportere audit på EG-koncernens kunderettede projekter i hele 
Skandinavien, som anvender individuelle og branchespecifikke projekt- og udviklingsmodeller i hver enkelt 
forretningsenhed (f.eks. V-modellen, PRINCE2, ASAP, Scrum, XP, MS Sure Step, vandfaldsmodel).  

Stillingen omfatter ligeledes: 

• Inddragelse i udvikling af kvalitetsstyringsaktiviteter på koncernniveau og intern LEAN Management i 
samarbejde med EG’s Leankontor. 

• Intern ledelsesrådgivning på højrisiko projekter og administrative processer.  

Projektleder Nissens A/S, Automotive Division  

Projektledelse og opgavekoordinering: 

 Afvikling af foranalyse af Dynamics Ax i divisionen i form af et DEMO-projekt 

 Implementering af en IT udviklings- og dokumentationsmodel  

 Etablering af et Project Office med 2 medarbejdere  

 Kvalitetsstyring - varetagelse af opgaver under ”Ledelsens ansvar” i ISO 9001 

 Koordinator på et outsourcing projekt, som omfatter produktion, lager og distribution 

 Koordinering af ændringsanmodninger til IT systemer og projekter 

 Implementering af SharePoint intranet portal  

IT Projektleder, MSAD i Logica Danmark A/S 

 Administrativ projektleder - sikrer planlægning og implementering af leverancen, planlægning af 
ressourcer og evaluering af projektet.  
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 Udvikling og implementering af projektmodel for agile projekter og efterfølgende sikre løbende evaluering 
og forbedring af projektmodellen og processerne.  

Fertin Pharma A/S -  karriereforløb: 

IT-QA konsulent, Fertin Pharma & Gumlink A/S 

 Vedligeholdelse og udbygning af afdelingens kvalitetsstyringssystem jf. bl.a. GAMP4, herunder styring 
af ændringer på computersystemer og senest certificering af afdelingen til ”Certified Microsoft Axapta for 
Life Sciences partner”.  

 Selvstændige projektlederopgaver. 

Project Manager, Documentation, Fertin Pharma A/S 

 Delprojektleder og projektsekretær på implementering af Axapta for Life Sciences 3.0 hos Fertin 
Pharma A/S.  

• Ansvarlig for efterlevelse af kvalitetsplanen 

• Sikring af udarbejdelse, review og kvalitetssikring af dokumentationen. 

• Ansvarlig for dokumentstyring samt distribution og arkivering af dokumentation 

• Kontrol af fremdrift, kvalitet og status på kvalitetsaktiviteter. 

• Bidrage til opdatering af projektplaner, statusrapporter, organisationsdiagrammer, kontaktlister osv. 

• Udarbejdelse af dagsorden og referat af møder i styregruppe og projektledelse 

• Bestilling af kontorartikler, materialer o.l. 

• Planlægning af møder, workshops, kick-off, undervisning m.m. 

• Løbende information om projektet på intranettet. 

 Projektleder på implementering af et omfattende elektronisk dokumentstyringssystem,  

• Planlægning, styring, rapportering, risikostyring, afslutning og evaluering af projektets aktiviteter og 
organisation 

• Strukturere og planlægge niveaudelt undervisning af alle organisationens medarbejdere 

• Udarbejdelse af undervisningsmateriale 

• Afvikling af undervisning 

 Etablering og implementering af procedurer for et fjernarkiv til opbevaring af den originale 
dokumentation. 

 Udvikling af system til ressourceallokering og timeregistrering 

 Ledelse af projekter på tværs i organisationen f.eks. optimering af produktudviklingsmodel, udvikling af 
modeller til informationsdeling og dokumentation o.l. 

 Systemadministrator på flere IT systemer og undervisning af nye medarbejdere. 

Leo Pharma’s datterselskab ”Leo Animal Health” - karriereforløb: 

Projektleder og - koordinator,   

Stillingen var en stabsfunktion, hvor jeg også fungerede som direktionssekretær for logistikdirektøren og 
indgik i ledergruppen. 

 Projektkoordination og supervision af projektledere. 

 Projektleder på implementering af kvalitetssikringssystem for produktion af lægemidler, herunder 
oprettelse af dokumentationssystem jf. GMP-kravene samt uddannelse af personalet i hele 
organisationen i disse principper. 

 Udarbejdelse af beslutningsoplæg og referater, mødeplanlægning, opfølgning og rapportering 

Produktudviklingschef, 

 Administrativt ansvar for medarbejdere og opgaver i produktudviklingsafdelingen.  

 Bindeled mellem produktudviklingsafdelingen og salgsafdelingen 

 Udvikling af et projekt-koncept i virksomheden.  

Dokumentations- og Informationssekretær,  

 Forestå opbygning og ajourføring af salgsafdelingens produktdokumentationsmappe. 
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 Reklamationsbehandling, produktsammenligninger og produktspørgsmål.  

 Udarbejdelse undervisningsmateriale. 

 Rekvirering og registrering af faglig litteratur herunder journalisering af udsendt 
dokumentationsmateriale. 

 Kontaktperson ved registreringsansøgninger. 

 Ajourføring og vedligeholdelse af arkivsystem og kvalitetshåndbog. 

 Sekretær for direktionen 

Sprog 

Engelsk Mundtlig: god Tysk Mundtlig: under middel 
Skriftlig: god  Skriftlig. slet ikke 

Uddannelse 

2015   TMap Test Engineer, Capgemini Sogeti - EXIN 
2014   ISTQB Certified Advanced Test Manager, Sogeti 
2013 Proceskonsulent, EG A/S 
2012   ISTQB Certified Tester, Foundation Level, Sogeti 
2011   Sure Step Certificeret: Managing Microsoft Dynamics Implementations MB5-858 
2009   Certificeret Kursusholder, MENTOR Company, Århus 
2008  Ledelse i Praksis, Akademi-merkonomfag, EUC Vejle 
2007    Organisation, Akademi-merkonomfag, EUC Vejle 
1997  Ledelse og samarbejde, Merkonomfag, Vejle Handelsskole. 
1989   Regnskab, enkeltfag, Efg-niveau, Thisted Handelsskole. 
1987  Apoteksassistent, Apoteksassistentskolen, Hillerød. 
1984  Engelsk, enkeltfag, HH-niveau VI, Randers Handelsskole. 
1983  Samfundsfaglig student m. engelsk og spansk, Amtsgym. i Paderup, Randers. 

Kurser 

Test og kvalitetssikring 
2015  TMap Test Engineer, Capgemini Sogeti - EXIN 
2014  ISTQB Certified Advanced Test Manager, Sogeti 
2013  Test i en agil udviklingsmodel, Sogeti 
2012  ISTQB Certified Tester, Foundation Level, Sogeti 
2012  Opbygning af et ISO 9001 Kvalitetsledelsessystem, Teknologisk Institut 
2011  ISPE Validation of Process and Control Systems  
2009  GMP-opdatering, Pharmakon 
2008  Quality Risk Management - EU-GMP Annex 20, Pharmakon 
2008  GAMP5, ISPE 
2007  Selvinspektion og kvalitetsaudits, Pharmakon 
2006  Inspektion af IT systemer, Pharmakon 
2006  Classroom Training Course Practical Application of Computer Systems Validation Using GAMP4, ISPE, 
 Amsterdam 
2005  21 CFR Part 11 Training, NNIT 
2004  GMP for IT-supporter, Pharmakon 
2004  Arbejdet i en farmaceutisk registreringsafdeling, Pharmakon 
2003  God dokumentationspraksis, Pharmakon 
1998  GMP-kursus–virksomhedstilpasset, Apotekerforeningens kursusejendom. 
1998  GMP-kursus for laboranter, Løvens kemiske Fabrik 
 
Ledelse & Administration 
2016  Bid Management, Capgemini Sogeti, Vallensbæk 
2012  Styrk dit lederskab med Teori U, Lederne, København 
2012  LEAN Service & Administration, Lean Akademiet 
2011  Sure Step Certificeret: Managing Microsoft Dynamics Implementations MB5-858 
2009  Introduktion til SharePoint 2010, PeopleNet 
2009  WSS 2007 for projektledere, superbrugere og koordinatorer, PeopleNet 
2007  IT-Projektlederuddannelse modul 2, virksomhedstilpasset 
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2007  MOSS 2007 for projektledere, superbrugere og koordinatorer, PeopleNet 
2007  ARIS arkitekt og designer, Advento Consulting 
2006  Systemadministratortræning i e-DocCompliance 2004, WM-data 
2005  e-DocCompliance 2.1.1. EDM TECHNICAL FUNDAMENTALS, WM-data 
2004  Arbejdsmiljøuddannelsen, BST Vejle 
2003  Train the Trainer Cource, e-DocCompliance 2.1.1. EDM, Qumas, Irland 
1999  Pc-kørekort, Vejle Handelsskole. 
1998  MS Project 4.0, Micro Værkstedets Uddannelseshus 
1997  Projektledelse - virksomhedstilpasset 
1997  Ledelse og samarbejde, merkonom, Vejle Handelsskole. 
1997  Engelsk - intensiv, virksomhedstilpasset 
1996  Referat- og Notatteknik, Vejle Handelsskole. 
 
Støtteværktøj 
2009  Den Kreative Platform - facilitator af innovationsprocesser, Ilosi, Vildbjerg 
2009  Certificeret Kursusholder, MENTOR Company, Århus 
2008  Konflikthåndtering, Teknologisk Institut, Tåstrup 
2007  Bisidderkursus, Landsforeningen Autisme, Middelfart 
2005  Grundlæggende førstehjælp – vedligeholdelse, Vejle Brandvæsen 
2004  Elementær brandslukning og grundlæggende førstehjælp, Vejle Brandvæsen 
2002  Basiskursus i krop / gestalt–terapi, Institut for Gestalt-analyse. 
1998  Team building – hele virksomheden, Intégro 
1998  Team building - ledergruppen, Intégro. 
1997  Interpersonelle erfaringer - IPE, Intégro, personlig udvikling. 
1997  Kommunikation og assertion 
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