CV for Michael Beck og Beck IT
Født
Adresse
Kontakt

1965, Kolding
Middelfartgade 18, 5tv, 2100 København Ø
39301234 / 21299040 / MIB@BeckIT.dk

Uddannelse
1985.1991

HAi og Cand.merc. i finansiering og IT på Handelshøjskolen i Århus

Arbejde
19992008-DD

2006-DD
2006-2009
2006-2008
2004-2007
2001-DD

2000-2001
2000-2004
2000-DD
1999-2001
1996-1999

1991-1996

1988-1991

Selvstændig IT konsulent
Beskikket censor på International Hospitality Management, Finansøkonom, PBA Finans, International Salg og Marketing samt WebDevelopment og SoftwareDevelopment og andre lignende uddannelser.
Beskikket censor på datamatiker, multimediedesign uddannelsen
Rådgivning vedrørende PBS opkrævning til diverse firmaer.
Udvikling af phoner/kunde system til Byens Indkøbsservice til håndtering af opkaldsog – vareudbringningsfunktion.
Udvikling af boligadministrationssystem til Typografernes Stiftelser til administration
af ejendommens lejligheder, ventelister, opkrævninger, breve, mv.
Rådgivning om, udvikling og support af forretningssystem til en dansk optiker
kæde med udvikling af CRM - og PBS opkrævning systemer som de største
opgaver. Alle systemerne har haft det hovedformål at give optikernes kunder
en opfattelse af gode relationer til de enkelte forretninger.
Konsulent 2-5 dage om ugen på Restmedicinsk Institut med udvikling af nyt
samt vedligeholdelse af gammelt sagsstyringssystem som primær opgave.
Udvikling af kunde-, produktions-, lager- og ordre system til AH Bolte.
Udvikling af kunde system til Astrid Leisner & Søn og udvikling af ny hjemmeside.
Kontrakt med Software Innovation om support til danske kunder i medicinalBranchen af deres CRM-system
IT-chef i Skandinavien i SmithKline Beecham / Consumer HealthCare
Ansvarlig for IT til omkring 100 brugere på kontorer i Danmark, Sverige,
Finland og Norge, samt nogenlunde samme antal arbejdende hjemmefra.
Medlem af skandinavisk ledergruppe med reference til nordeuropæisk ITdirektør i Holland. Systemerne kørte på en AS/400 i Holland. Herfra blev der
udviklet fælles systemer og politikker for Nordeuropa og det var mit ansvar at
sikre, at skandinaviske ønsker og krav blev prioriteret og gennemført i de
fælles nordeuropæiske systemer.
Chef for en fastansat medarbejder samt et varierende antal eksterne konsulenter der skulle sikre support og drift af netværk og systemer i Skandinavien.
Diverse IT stillinger i Den Danske Bank
2½ år som IT ansvarlig i Nordania:
Ansvarlig for drift, vedligeholdelse og support af netværk med 80 arbejdsstationer på 3 lokationer.
Ansvarlig for udviklingsprojekter i Den Danske Banks datacenter.
I 1995 kåret som ”Årets Nordanianer” for indsatsen på ovennævnt områder.
2½ år som systemudvikler i Danske Bank:
CreditScoring projekt i kreditafdelingen
Låneansøgningsdelen i homebanking systemet, Danske PC
Betalingssystem til Nordania
Personalesystem til Personaleafdelingen
Studentermedhjælper i datacenter på Handelshøjskolen i Århus
Udvikling af systemer til brug på handelshøjskolen, primært til undervisning

Bestyrelsespost
2007-DD
2004-DD

Andelsboligforeningen Østbanehus
Astrid Leisner og Søn Aps, der producerer og sælger alarmer til enuresis- og
Epilepsipatienter samt kaldeanlæg til private, plejehjem og hospitaler.

Personlige egenskaber
-

-

Meget analytisk og strategisk anlagt, og derfor meget forudseende i alt hvad jeg foretager
mig. Der kommer sjældent uforudsete reaktioner på mine beslutninger.
Kan både tage hurtige og mere gennembearbejdede beslutninger.
Har en forretningsmæssig indfaldsvinkel til næsten alt jeg foretager mig
Hjælpsom, pligtopfyldende og ærlig. Egenskaber, som er medvirkende til, at jeg altid har
været vellidt både privat, blandt kolleger, som leder og hos mine kunder. Samtidig har det
betydet, at jeg har haft let ved at skabe de nødvendige netværk.
Meget stærk på database analyse og design, som de seneste 25 år har interesseret mig
meget.

Fritidsinteresser
Kortspil

Bridge på højt niveau (2. division)

