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Personlig beskrivelse
 
Jeg prøvede i 1978 at søge ind som salgskonsulent hos IBM, men kunne ikke komme i betragtning grundet
manglende akademisk uddannelse.
 
Min interesse for computere og mekanik har jeg dog så rigeligt haft
mulighed for at dyrke gennem mine 30 år som selvstændig erhvervsdrivende. 
Arbejdet med at lede og fordele arbejdet i en mindre virksomhed har været en stor inspirationskilde  og det er
blevet min hobby at lave edb-programmer og hjemmesider der kan bruges til noget.
 
Jeg føler stor tilfredsstillelse ved at analysere problemer og få ting til at fungere. Min største passion er at ryge og
få websider til tops i Google.
Jeg holder af naturen, fred og ro og er udstyret med en stor portion humoristisk sans.
 
Allerød Autoophug blev erklæret konkurs den 9. september 2010 grundet en konflikt med SKAT om hvordan
nogle regnskaber skulle laves, akut mangel på likviditet samt et privat hus der var knækket midt over efter et
omfattende kommunalt  kloakrenoveringsprojekt.
 
"Formuen" er væk, og dermed er det overordentligt vanskeligt at komme i gang med en ny virksomhed hvor jeg
vil kunne bruge min erfaring og uddfolde min skabertrang.
 
Men hvis nogen er friske på at gøre forsøget, vil jeg uden nogen større udgifter kunne bringe en mindre
virksomhed ind i internetalderen og skaffe den så gode placeringer hos Google at alle andre udgifter til reklame
vil være unødvendige.

 
Erhvervserfaring
 

Telefon: 48415085
Mobiltelefon: 31320782
Fødselsdato: 10-10-1956
Køn: Mand
E-mail: velorienterede@gmail.com
Hjemmeside: http://www.aahug.dk

1986/05 - 2010/09 Allerød Autoophug
Selvstændig erhvervsdrivende
Skaber af virksomheden.
Afprøvning, demontering og salg af reservedele fra ophugningsmodne biler.

Har bestridt næsten enhver tænkelig funktion i virksomheden og har stået for oplæring af
nye medarbejdere

Indføring af virksomheden i edb-alderen. Har lavet hjemmesider helt tilbage fra internettets
spæde barndom hvor kun de færreste var i stand til fatte at nettet kunne bruges af andre
end nørder.

Af praktiske årsager blev firmaets miljøledelsessystem udviklet elektronisk da
virksomheden blev ISO-certificeret i 2001.

Har udviklet egne programmer til fakturering og lagerstyring fordi de eksisterende
programmer haltede bagud i forhold til integrationen med internettet. Jeg havde et ønske
om at potentielle kunder skulle kunne se de samme oplysninger på nettet som jeg og
medarbejderne kunne finde frem i virksomhedens databaser.
Dette blev løst ved at lave programmer der i strukturet form, ved tryk på et par enkelte
knapper, læste indholdet af databaserne og skrev de ønskede sider i rå html-kode.
Resultatet blev at firmaets hjemmesider fik rigtig gode placeringer i Google, næsten
uanset hvad folk søgte på.



Uddannelse
 

Anden erfaring
 

Sprog
 

1981/05 - 1986/05 Birkerød Autoophug
Selvstændig erhvervsdrivende
Skaber af virksomheden.
Afprøvning, demontering, salg af reservedele fra ophugningsmodne biler.
Chauffør, bogholder, revisor.

1978/03 - 1979/10 Norclean
Altmuligmand
Lagerchef, salgsassistent samt alt tænkeligt forefaldende arbejde i et lille handelsfirma.

1974/08 - 1977/06 Birkerød Gymnasium
Ingen retning
Matematisk / fysisk
studentereksamen

1969/08 - 1973/06 Toftevangskolen
Ingen retning
Realeksamen

1971/04 - 2010/09 Brug af fremmedsprog + diverse
I hjemmet og på arbejdet
Engelsk har i længere perioder været en helt naturlig af min dagligdag i kommunikationen
med min stedfar fra Pakistan, min kone fra Kenya og senest en medarbejder fra Polen.
På internettet har engelsk læsning i årevis været en del af dagligdagen, når der skal søges
viden om f.eks. biler eller programmering.
Engelsk er nærmest uundgåeligt når man søger dybere viden om interessante emner.

Jeg havde fransk i gymnasiet, fik et 9-tal til eksamen og forstår da også en del hvis jeg
ser en film eller hører nogen tale.  Men meget er nærmest glemt, fordi jeg ikke har brugt
det.
Nærmest det samme gælder tysk. Her er forståelsen endnu bedre, men jeg måtte vride
hjernen hårdt for at finde de rigtige ord og få nogenlunde styr på grammatikken, da jeg
med jævne mellemrum tog til Tyskland for at indkøbe biler til mit autoophug. Jeg var ikke
særlig stolt over mine sproglige præstationer.

1981/08 - 1983/04 Påbegyndt HD i afsætningsøkonomi
Handelshøjskolen København
Jeg måtte opgive studiet til fordel for Birkerød Autoophug
der tog mere og mere af min tid. Jeg lærte her mange interessante ting jeg sidenhen har
kunnet gøre brug af.

1977/08 - 1978/05 Studerende Maskiningeniør
Ingeniørakademiet
Det blev simpelthen for teoretisk og jeg brugte nok også for megen tid på at reparere min
gamle bil i DTH's værkstedsklub.
Jeg har sidenhen fundet praktisk anvendelse af den lærdom jeg høstede i flere af fagene.
Herunder ikke mindst
den interesse jeg fik for programmering - ved at prøve
at programmere i FORTRAN.

Ja det var dengang computere skulle løftes med kraner og kun var at finde i større
viksomheder og på højere læreanstalter.

Dansk Tale, Læse, Skrive



Kørekort
 
B, C, BE, CE, Villig til at bruge egen bil i jobbet

 

Engelsk Tale, Læse, Skrive
Fransk Læse
Tysk Tale, Læse, Skrive
Norsk Læse
Svensk Læse


