CURRICULUM VITAE
Michael Voel Jensen (født 11. oktober 1955)
Østre Allé 115
3250 Gilleleje
48 30 36 22
UDDANNELSER
jun 1975
Matematisk-fysisk student fra Sortedams Gymnasium.
maj 1980
Exam.scient. i datalogi fra Københavns Universitet.
jun 1981
H.D. i organisation fra Handelshøjskolen i København.
okt 1986
Cand. scient. i datalogi fra Københavns Universitet.
ERHVERVSERFARING
- 80. Diverse småjobs: avisbud, medhjælp på hotel, passe kiosker, medhjælp i supermarkeder, studenterhjælp hos Ford Motor
Company og IBM a/s.
80 - 82. Ansat som edb-konsulent hos AB-DATA ApS. Analyserede og konstruerede edb-systemer, som kørte på IBM system
34. Edb-systemerne løste opgaver knyttet til blandt andet bogholderi, lager-, kreditor- og debitorstyring. Var konsulent for
blandt andet Fisons A/S, Illums Bolighus og Elizabeth Arden A/S.
82 - 83. Aftjent værnepligt ved Flyvestation Værløse.
83 - 86. Undervist ved Lyngby og Omegns Handelsskole i fagene kommunikation og organisation. På Samsø Ungdomsskole
samt ved VUC Samsø i datalære. Arrangeret og afholdt kursus i systemudvikling for lærer fra Danmarks Forvaltningshøjskole.
Etableret og drevet et softwareimport-firma – Softwave ApS. Fin en pæn omsætning, men måtte lukkede firmaet.
86 - 89. Ansat ved Rigshospitalets Allergiambulatorium. Konstruktion af edb-systemet MADS (Medicinsk allergologisk
datasystem). MADS anvendes til registrering af administrative data, en lang række objektive undersøgelsessvar (blandt andet
priktest og blodprøver) samt diagnoser. Systemet blev anvendt i Roskilde (ca. 1800) og ved Rigshospitalet (ca. 1600 patienter).
86 - 89. Etableret som selvstændig edb-konsulent. Løst opgaver for Roskilde Amtssygehus, Frederiksberg Sygehus, Gentofte
Amts Sygehus, CliniFood og Lundbeck Diagnostics A/S. For Lundbeck Diagnostics A/S har jeg udviklet et edb-system, som
blev anvendt både i Danmark og Tyskland og som har været præsenteret ved en international kongres i København i 1988.
89 - 91. Ansat som edb-chef i Dansk Arbejdsgiverforening. Chef for drifts- og udviklingsafdeling, i alt ca. 20 fuldtidsmedarbejdere. Der anvendes en IBM 3090 med godt 1000 terminaldefinitioner, WANG VS med ca. 80 skærmterminaler og ca.
100 IBM PC’ere. Ansvarlig for udformning og gennemførelse af strategi og handlingsplan for anvendelse af informationsteknologi. Sørger for at medlemsorganisationers edb-udstyr kan tilsluttes DA's informationssystemer. Ansvarlig for budget på
ca. 22 millioner kroner per år. Jeg har blandt andet moderniseret nogle ældre applikationer og hardware-udstyr. Der er
gennemført besparelser på ca. 3 millioner kr. Indførelse af pc-netværk med ca. 30 arbejdspladser.
91 - 98. Ansat som informatikchef i Danmarks Apotekerforening. Haft ansvaret for overordnede edb-strategier inden for den
danske apotekssektor, som har knap 6.000 ansatte og omsætter for godt 7 milliarder kroner per år. Har beskæftiget mig med en
række EDI-projekter (EDIFACT-recept, Pharmalink, afregning til sygeforsikringen danmark, afregning til kommuner), CDrom (Apotekets elektroniske opslagsværk) og lægemiddelstatistik. Endvidere er der valgt MS Office i apotekssektoren. I de
sidste to år er der udarbejdet intenst med såvel Intra- som Internetløsninger. Stort set alt hvad der sendes ud til landets apoteker
findes nu elektronisk tilgængeligt.
98 - 99 Ansat i konsulentfirmaet DMR Consulting Group, som er en del af Fujitsu koncernen. Arbejder med IT-strategier,
elektronisk handel og komplekse IT-projekter for de største virksomheder i Danmark.
00 - 02 Ansat som E-business Manager i Post Danmark. Ansvaret for at understøtte kerneforretningen (Breve og Pakker) med ITløsninger. Derudover at bidrage til nye forretningsområder – f.eks. eSignatur (Smart Card) til sikker elektronisk kommunikation
(kryptering og signatur).
02 - 05 Ansat som IT-driftschef i Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS). Ansvarlig for alle IT-systemer i AMS og Arbejdsformidlingen
(Amanda). Medlem af chef-gruppen i IT-kontoret og i AMS’s chef-gruppe. Fra 1. september 2002 blev Beskæftigelsesministeriet ITkontor etableret. Havde ansvaret for drift af samtlige IT-systemer i Beskæftigelsesministeriet (BM) og har p.t. direkte personaleansvar
for 18 personer. Koordinerer med AF’s knap 40 IT-medarbejdere. Ansvar for leverandørstyring og indkøb – IT-driftsbudgettet er i alt
ca. 150 mill. kr. om året. BM administrerer ca. 80 mia. kr. per år. Administrationen sker primært v.hj.a IT, herunder Navision Stat og
SLS. Havde ansvaret for en større EU-udbudsrunde (ca. 200 mill. kr.).
05 – Ansat som IT-chef i Hørsholm Kommune. Jeg har bl.a. fået styr på økonomien, vedtaget to større IT-struktur fornyelser (IPtelefoni og fibernetværk). Desuden er i gang med at indføre en række nye IT-systemer i forbindelse strukturreformen. Jeg er medlem
af chefgruppen i direktørområdet for Teknik og Miljø.

