Klaus Jagd, UNIQUEBRAINS
Navn
Uddannelse
Sprog

Klaus Jagd
Edb-assistent
Dansk, Engelsk

Rolle

Senior Project Manager

IT-erfaring

Fra 1984 (selvstændig siden 2000)

Certificeringer

PRINCE2 ®
Certified SCRUM Master (CSM)
Certified SCRUM Product Owner (CSPO)

Kontakt

kj@uniquebrains.dk

Profilresumé

Karriere forløb
•

•
•

Selvstændig projekt-/program-leder de sidste 15 år hos A P Møller Mærsk,
Gentofte Kommune, TDC, IBM, Danske Bank, Movia, CSC, Eniro/Krak, De
Gule Sider, m.fl.
Projektleder/afdelingsleder/chef 5 år hos TDC, danNet, CapGemini, Ford,
Q8, m.fl.
Udvikler/konsulent 10 år hos ØK data, TDC, CapGemini

Seneste opgaver som freelance
• Projektledelse for BYOD, infrastruktur m.m. for Gentofte Kommune
• Projektledelse i migreringsprogram hos Nordea Capital Markets
• Projektledelse i transitionsprogram og projektledelse i ERP implementerings
program hos A P Møller Mærsk
• Projektledelse hos CSC for Indenrigsministeriet af migreringsprojekt og
etablering af ny domain-model for CPR forretningsområdet
• Projektledelse af migreringsprojekt hos IBM for Danske Bank
• Projektledelse og rådgivning for Movia
• Programledelse af projekter til udskiftning af samtlige egenudviklede IT
systemer og processer hos Eniro
• Ansvarlig for sammenlægning af IT systemer ifm Eniro’s
virksomhedsovertagelse af Krak
Personlige egenskaber
• Resultatorienteret
• Udadvendt
• Pragmatisk
• Selvkørende
• Positiv
Stærke sider
• Kan samle og motivere projektdeltagere
• Forståelse for vigtigheden af at levere forretningsmæssige resultater
• Teknisk baggrund og derved forståelse for problemstillinger og muligheder
på IT-siden.
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Baggrund

Jeg er uddannet edb-assistent fra 1984 og har lige siden været beskæftiget
indenfor IT-branchen som udvikler, projektleder og leder og har derigennem
anvendt en bred vifte af udviklingsværktøjer og -processer.
Jeg har således en bred teknisk baggrund indenfor IT erhvervet gennem praktisk
erfaring og løbende efteruddannelse i en række store og små firmaer dels som
fastansat og dels som konsulent.
Mine faglige styrker:
- projektledelse (foretrækker agile metoder: SCRUM, XP, prototyping)
- strategi
- jeg har mine rødder i udvikling
- jeg befinder mig godt i feltet mellem forretning og IT
Jeg har udviklet på mainframe-baserede systemer(zOS), over client/server
systemer til distribuerede løsninger og har således arbejdet med teknologier som
bl.a. Java, C++, C, PHP, Cobol, Oracle, HMTL, HPS og CORBA.
Denne brede tekniske baggrund kombineret med ledelseserfaringen gør mig til en
kompetent projektleder, der forstår de mange aspekter, såvel hårde som bløde,
der er ved gennemførslen af et IT-projekt.
Samtidigt har jeg det personlige drive der skal til, for at få et team til at levere
kvalitet til aftalt tid og økonomi.
Gennem mit arbejde de sidste ca. 5 år har jeg været beskæftiget med ledelse,
strategi og program-/projektledelse.
Jeg har i den forbindelse løst opgaver ifm. virksomhedsovertagelse, strategisk
planlægning, projektporteføljestyring og projektledelse.

Uddannelse

Jan/2016

2000: TDC's koncern lederuddannelse (MLP) v/DIEU
1984: edb-assistent
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Erfaring
Kunde:

Gentofte Kommune

Periode:

maj/2014 –

Beskrivelse:

- Projektledelse for Bring Your Own Device (BYOD) og IT kompetenceløft til
folkeskolernes lærere i Gentofte Kommune
- Projektledelse for AD (Active Directory) migrering
- Projektledelse for opgradering af netværk(fiber, switche, accespunkter, m.m.) på
alle daginstitutioner. Herunder gennemførsel af udbud under SKI.

Teknologier:

Projektledelse

Rolle:

Senior Project Manager (freelance)

Kunde:

Nordea – Capital Markets

Periode:

jan/2014 – apr/2014

Beskrivelse:

- Planlægning af migrering af 15+ systemer ifm Nordea’s in-sourcing af systemerne
fra IBM til eget datacenter

Teknologier:

Projektledelse

Rolle:

Senior Project Manager (freelance)

Kunde:

A P Møller Mærsk – Corporate Service Center

Periode:

apr/2013 – dec/2013

Beskrivelse:

- Projektledelse i ERP implementeringsprogram til Mærsk Group Functions:
organisations transition, benefit realization, deployment planlægning, etc.
- Planlægning af transition af 40+ applikationer/systemer pga ny infrastruktur
(netværk, domain, etc.)

Teknologier:

Projektledelse

Rolle:

Senior Project Manager (freelance)

Kunde:

CSC / Indenrigsministeriet (CPR)

Periode:

jan/2012 – sep/2012

Beskrivelse:

Projektledelse af 2 projekter til Indenrigsministeriet (CPR):
- etablering af ny domain-model for hele CPR forretningsområdet
- migrering af webbaseret java system fra mainframe(zOS) til Linux(redhat)

Teknologier:

Projektledelse

Rolle:

Senior Project Manager (freelance)
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Kunde:

IBM / Danske Bank

Periode:

maj/2011 - okt/2011

Beskrivelse:

Ansvarlig for migrering af en portefølje på 32 af Danske Banks systemer.
Arbejdet bestod i: analyse af systemerne/serverne sammen med projektledere og
teknikere fra Danske Bank og IBM, udarbejde tidsplaner, foretage ressourceallokeringer hos Danske Bank og IBM, sikre den ønskede fremdrift samt omfattende
rapportering til Danske Bank og IBM.
Systemerne blev typisk migreret fra stand-alone windows-servere med DB/2,
WebSphere m.m. til IBM virtuelle Linux servere med DB/2- og WebSphere farme.

Teknologier:

Projektledelse

Rolle:

Senior Project Manager (freelance)

Kunde:

Trafikselskabet Movia

Periode:

mar/2011 - apr/2011

Beskrivelse:

Projektledelse og rådgivning vedr Movia’s www-løsning

Teknologier:

Projektledelse og rådgivning

Rolle:

Senior Project Manager and Advisor (freelance)

Kunde:

Krak/Eniro

Periode:

jul/2006 – feb/2011

Beskrivelse:

Overordnet program-/projekt-leder med det samlede ansvar for at omlægge alle Eniro
Danmark’s IT-systemer til et større standard system leveret af eksterne ITleverandører.
Projektet omhandlede ligeledes ændring af processer og organisering og involverede
100+ projektdeltagere, 10+ projektledere samt udenlandske underleverandører.
Tæt dialog med top-ledelsen i Eniro koncernen, bl.a gennem styregruppemøder hver
14. dag.
For at sikre en så høj kvalitet som muligt i den endelige leverance, blev projektet
gennemført agilt med en række del-leverancer (sprints) og med stor involvering i
dagligdagen af nøglepersoner fra forretningsenhederne
Integrator/IT-projektleder/"neutral mellemmand" for Eniro med overordnet ansvar for
at definere de strategiske IT-løsninger samt de IT-projekter der skulle igangsættes
ved Eniro's overtagelse af Krak
Definere strategi for den videre udvikling.
Herefter projektleder for implementering af strategien: SOA

Teknologier:

strategi, ledelse, projektledelse

Rolle:

Program- / projektleder (freelance)

Kunde:

IBM

Periode:

jan/2006 - jun/2006

Beskrivelse:

Ansvar for at sammensætte løsninger (teknisk løsning, cost, projektgruppe, tidsplan
etc.) til IBM’s kunder udfra fremsendt RFP.

Teknologier:

Projektledelse

Rolle:

Technical Solution Manager (freelance)
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Kunde:

TDC Mobilcenter

Periode:

jan/2005 – dec/2005

Beskrivelse:

Projektledelse og analyseopgaver for TDC MobilCenter

Teknologier:

Projektledelse

Rolle:

Projektleder (freelance)

Kunde:

De Gule Sider

Periode:

nov/2000 – okt/2005

Beskrivelse:

Projektleder for udvikling af en lang række forskellige systemer til understøttelse af
De Gule Sider's forretning (salgsopfølgning, sales force automation,
provisionsberegning, annonceoprettelse til dgs.dk, etc.).
Projekterne involverede samarbejdspartnere/underleverandører i Sverige og
Tyskland/Canada.
Derudover teknisk ansvarlig ifm udvælgelse af nyt kunde-/ordre/produktionssystem
hos underleverandør til De Gule Sider

Teknologier:

Projektledelse

Rolle:

Projektleder (freelance)

Firma:

Speednames

Periode:

apr/2000 – okt/2000

Beskrivelse:

Opbygning af dansk udviklingsorganisation.
Overtage styringen af udviklingsaktiviteterne fra virksomhedens iværksætter.
Projektledelse for domain-registreringssystem i Sverige

Teknologier:

Ledelse

Rolle:

Udviklingschef

Firma:

TDC

Periode:

dec/1997 – mar/2000

Beskrivelse:

Ledelse af afdeling under 'Arkitektur og Metode'
Projektansvarlig for diverse projekter bl.a. indførsel af ny teknologi(Java, CORBA,
sikkerhed, certifikater, etc.)
Ansvarlig for udarbejdelse og implementering af IT-strategien på udviklingsområdet
Ansvarlig for valg og indførsel af moderne udviklingsværktøjer

Teknologier:

Ledelse

Rolle:

Projektchef

Firma:

TDC

Periode:

maj/1995 – nov/1997

Beskrivelse:

Projektleder for pilotprojekt til integrering af mainframe systemer med Internettet
Indførsel af case-tool HPS, som strategisk udviklingsplatform
Undervisning i C, UNIX og HPS

Teknologier:

Projektledelse, C, C++, Java, HPS, UNIX

Rolle:

Projektleder / software specialist
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Firma:

danNet

Periode:

jan/1994 - apr/1995

Beskrivelse:

Ledelse af teknisk afdeling
Projektansvarlig for diverse kunde- og interne projekter
Ansvarlig for implementering af IT-strategien
ISO-9000 certificering af afdelingen

Teknologier:

Ledelse

Rolle:

Afdelingsleder

Firma:

En række forskellige kunder gennem danNet

Periode:

feb/1993 - dec/1993

Beskrivelse:

Systemudvikling og projektledelse af diverse store og små administrative og tekniske
systemer ude hos danNet's kunder.
Undervisning i C og UNIX

Teknologier:

Projektledelse, C, C++, UNIX

Rolle:

IT-konsulent

Firma:

En række forskellige kunder gennem CapGemini

Periode:

aug/1988 - jan/1993

Beskrivelse:

Systemudvikling og projektledelse af diverse store og små administrative og tekniske
systemer ude hos CapGemini's kunder. Bl.a. Q8, KTAS, Ford i Køln, PostGiro, P&T,
Unisys.
Undervisning i Informix og C

Teknologier:

Projektledelse, C, C++, Informix 4GL, UNIX

Rolle:

IT-konsulent

Firma:

TDC (KTAS)

Periode:

jul/1986 - jul/1988

Beskrivelse:

Design og udvikling af betalingsovervågningssystem

Teknologier:

COBOL

Rolle:

Udvikler

Firma:

ØK data

Periode:

jul/1984 - jun/1986

Beskrivelse:

Udvikling af shippingsystemer til ØK og DSB

Teknologier:

COBOL

Rolle:

Udvikler
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