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RESUMÉ 

Den røde tråd i min karriere må være projekt og projektstyring. Mine engagementer i projekter er ofte at iværksætte tiltag 

hvor brugere skal have et værktøj til at kunne frigive bedre IT redskaber til brug for en lettere hverdag. Både hos brugeren 

men også hos de der skal modtage information, hvor Internettet kan være til hjælp. Ikke at det vil kunne erstatte det 

analoge, sociale, aspekt, for det skal der være plads til, men med respekt for den bedste form for fælles forståelse. 

Baggrund: 

Jeg er født i Qaqortoq i 8. Aug. 1965 fra tidligere fåreholderpar i Igaliko i Sydgrønland, hvor jeg var barn og opvoksede. Da jeg var 11 år flyttede vi tre 

søskende sammen med vores mor til DK for at gå i skole samt få en uddannelse. Jeg flyttede efter endt uddannelse tilbage til mine rødder i Grønland i 1987. 

Jeg er samlevende med Holga Platou som arbejder i Atuarfik Hans Lynge som skolesekretær, vi har sammen et adoptivbarn Aili H. Platou på 17 år. Vi bor i 

en ejerlejlighed i Paarnat Nuussuaq. Jeg er meget socialt anlagt, men elsker også at tage på jagt, fiskeri, sejle og komme væk fra dagens opgaver, og ud i 

naturen for at samle nye kræfter og finde nye vinkler på morgendagens udfordringer i det stille natur. 

Jeg har derudover en biologisk voksen datter på 30 år som har tre børn. Jeg er altså en stolt morfar til en pige samt to drenge. 

 

Jeg er oprindeligt uddannet Smed-og Maskinarbejder med en efteruddannelse til Telemontør Tele ASP 1990. Efter ca. 10 år i Tele Qaqortoq, ville vi prøve 

nye græsgange og flyttede til Nuuk. Planen var da at, fortsætte min karriere inden for Tele Greenland med nye udfordringer. Jeg fik dog i stedet for et job 

som IT konsulent i daværende Nuup Kommunea, med drift support opgaver sammen med en lokal IT leverandør, dertil særlig ansvar og opgave 

kompetencer på Tele kunde/leverandørkontakt for alle Tele abon. relevante henvendelser, opgaven var her bl.a Tele Greelands liberale område da, dele af 

monopolet på visse områder blev ophævet. 

Jeg har været projektleder og var en del af den store projektgruppe af embedsværket med direktører, chefer, og ledere under overgangen til 
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Kommunesammenlægningen inden for IT området i de fem sammenlæggende kommuner, med mange spændende nye tiltag. Det har givet mig en stor 

ballast for samarbejde på tværs af kompetence niveauer i en sammenlæggende organisation. Der blev bl.a. truffet beslutning om at gennemføre en større 

udskiftning af møde- og tolkeanlægget i Kommunalbestyrelsens mødesal, udskiftningen var begrundet det forældede tolkeanlæg, dette også henset til at 

Kommunesammenlægningen ville betyde at, det være sig det administrative, men ligeså, de politiske medlemmer som herefter vil kunne friggøre eller 

minimere budgetmæssige midler til tjeneste-rejser som tidligere er erfaret. Samt ikke mindst for at have en bedre daglig kommunikation mellem de 

afdelinger  og kollegaer som blev etableret på tværs af det vidtstrakte areal over Indlandsisen. 

Det kan siges at jeg under udvidelsen samt opgraderingen af Kommunens tolke- afstemnings- og streamingsanlæg var med til at forme de nye muligheder 

der oprindeligt skulle fungere som en redundant anlæg til Inatsisartuts tolke- samt streaminganlæg der den dag idag er i luften, da det i sin tid var planen at 

de to anlæg skulle kunne være redundant til hinanden, i tilfælde af fejl m.v. i den vigtige demokratiske proces. Samt at optionen var at anlægget skulle 

kunne udvides til også at kunne omfatte de andre tre (fire) Kommuner, med nogle tillægs moduler som de enkelte Kommuner kunne tilkøbe, og hvis de var 

interesseret i at udviklingspuljen kunne fordeles. 

 

Mine kompetencer: 

Mine nøgle ord må være, Kommunikation, Koordination, undervisning, proces iværksætter, idé udvikler, har stor interesse for at bruge IT og Internettet 

som redskab til det, det er godt til, især her på Grønland hvor afstandene er enorme og hvor befolkningsgrupperne er spredte. Samarbejdssøgende 

iværksættelse af projekter på tværs af organisationer hvor udfordringerne er, og bør løses til så lille et befolknings grundlag som Grønland har. IT og 

Internettet er ikke en mirakelkur kontakt til omverdenen, men er derimod en god løsning til rigtigt mange daglige opgaver, herunder til telemedicin i 1995 

med de spæde forsøg. Undervisning og uddannelse som jeg var med til at puste liv i for alvor 2009, for at sikre et vis minimums krav til det videre 

uddannelsesliv- og karriere. Til bedre uddannelses muligheder og livskvalitet for fremtidens unge for øje.  

Jeg er god til at i talesætte projekter, finde mulige samarbejdspartnere for at sikre at projekterne sætte i en større kontekst hvor en helhedsløsning skal 

gøres muligt, ofte har jeg et stor engagement med et ambitionsniveau som sikrer at projekterne ikke bliver for fastlåst, min erfaring siger at der oftest 

tænkes på for små projekter som hurtigt skal kunne omlægges da vi er i en rivende udvikling hele tiden, og nye ideer ofte kræver det. Jeg har stor forståelse 
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for det politiske organisations struktur, hvor tingenes sagsgang ofte kræver tålmodighed for at sikre et vist pondus for at fortsætte med projekterne trods 

udfordringer undervejs. Min projektledelsesstil er meget lyttende til hvad mine medarbejdere, kollegaer, og samarbejdspartnere har at sige til de 

udfordringer som kommer undervejs, jeg har dog ofte egne intuitioner og erfaringer som spiller ind i mine erfaringer og beslutninger. 

Nedenfor beskriver jeg generelle opgaver og indsamlede erfaringer, og vil kunne uddbybes. 

 

Titel og Ansættelsessted: 

Årstal Ansættelser Opgave/funktion 

2022/08 -  Park Ranger Kangerlussuaq UNESCO Heritage Site Aasivissuit - Nipisiat 

2021 – 2022 /07 Fastansat Kofoeds skole Nuuk Aktivitetsmedarbejder 

2021 Politisk kandidat Naleraq Inatsisartut kandidat 

2020 Vikar Kofoeds skole Nuuk Aktivitetsmedarbejder 

2020 Bestyrelsesmedlem TIG Transparency International Greenland (TIG) 

2019- 2021  Lejrleder Naalersitaq Sommerkoloni lejrleder / Pedel 

2019 Freelance Turismeaktør Skipper, Guide, matros, Extreme tour medarrangør, bestyrelses medlem vandreforening, 
bestyrelses medlem fritidsjægere i Nuuk 

2019 Bestyrelsesmedlem NTPAP Nuummi Tapertaralugu Piniartartut Aalisartartullu Peqatigiiffiat (NTPAP) 

2019 Bestyrelsesmedlem Asimiu Vandreforening 

2018 Fonden Paas. Båden Immanuel Matros 

2017 Kofoeds Skole Nuuk IT- aktivitetsmedarbejder 

2015 - 2016 Forskellige bijobs 1. Matros på pass. Skibet Immanuel 
2. Erhvervsduelighedsbevis 
3. AWG 2016 Commitee member 
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4. Enkeltmandsvirksomhed oprettet 
adventours.gl  

2014 
2009 

Kommuneqarfik Sermersooq 
Skole IT fagkoordinator 

1. Web undersøgelse hos mere end 350 lærere i KS 
2. Funding til KS om IKT i folkeskole 
3. Workshop OER 
4. Oplæg til team ændringer i Skole afdeling 
5. Udvidelse af fjernundervissnings projektet med flere interessenter jfr. forslag om politisk 
følgegruppe 
6. Oplæg til udvidelse af fjernundervisning 
7. Delrapport 
8.Tj. rejse til Kommune Kujalleq og Qaasuitsup Kommunia 
9 Projektering fjernundervisning 
10. Omorganisering grundet videre udd. 
10. IT Fagkoordinator 
-  

2007 
2008 

Nuup Kommunea 
IT fagchef 

1. Ny ansættelse IT fagchef 
2. Ansat som tjenestemand 

- Administrativ drift og medarbejder ansvarlig for 12 IT medarbejdere og Indkøbsafdeling. 
3. Projektleder Kommunesammenlægning IT 

1999 
2007 

Nuup Kommunea 
IT konsulent 

IT konsulent ifm. Driftstøtte fra ekstern IT leverandør 

1992 1. jan. 
1999 31. juli 

Tele Greenland 
Qaqortoq 

- Telemontør 

1988-1989 Nuna Tek 
Qaqortoq Skibsværft 

- Nybygning, montering, samt reparation af maskinel til fiskeskibe, og mindre trawlere 

1987-1988 Nuna Tek 
Narsarsuaq Lufthavn 

- Flytankmand 
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1987 Nuna Tek 
Narsarsuaq 

- Udendørs mandskab 

1983 
1987 

Lærling i Bdr. Petersen 
maskinfabrik Gilleleje,  

- Smed- og maskinarbejder 
skole ophold i Nordsjællands Tekniske Erhvervsskole 

1983 Folkeskole afslutning Gilleleje Nellerupgaard skole 

 

Uddannelser og kurser 

Årstal Ansættelser Uddannelse 

2018 Up Front Europe 
TIUP  

Fundraising kursus 
Turisme Industriens udviklings projekt 

2017 Trofæjagtkursus 
Adventure Guide udd. 
Turismeboost 2017 Colourful 
Nuuk 
Kofoeds skole Nuuk 

1. Et ekstra tilbud for turisme 
2. Uddannelse i Campus Kujalleq (CAK) 
3. Iværksætter projekt 
4. IT Aktivitetsmedarbejder 

2016 
 
 
Nov. 

Erhvervsduelighedsbevis 
Danmarks læringsfestival 
AWG 2016 
Enkeltmandsvirksomhed  

1. Skipper til turisme sejlads til 12 pax. 
2. Seminardeltager 
3. Kontor og vagtordning 
4. Nuuk Adventours 

2015 AWG 2016 frivillig Volunteer Officer 

2014 
2011 

Kommuneqarfik Sermersooq 
Skole IT fagkoordinator 

Akademileder uddannelse 2009 – 2012  
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2009 
2008 

Kommuneqarfik Semermersooq 
Skole IT fagchef 

- Omorganisering grundet videre udd. 

2008 1. marts  Nyansættelse - Ansat som tjeneste mand 

2007 
2006 

Fung. IT chef 
Projektleder kursus 

- Mødeteknik og Mødeledelse 
- Coaching som effektivt ledelsesværktøj 

2005 
2003 

- Iværksætter 
- Outfitter 

- Iværksætter Uddannelse 
Nuuk  
- Outfitter kursus 
Qaqortoq 

2004 
2005 

Nuup Kommunea 
Stedfortræder til IT chefen 

- Power Point præsentaionsprogram 
- SoftWorld Danmark 

2004 
2002 

Nuup Kommunea 
Stedfortræder til IT chefen 

- Administrativ drift og medarbejder ansvarlig 

2002 AWG 2002 - Frivillig 

2001 Nuup Kommunea 
IT konsulent 

- Sprog kursus i Ottawa Canada 

2000 
1998 

Forskellige enkelfags småkurser 
udbudt af bl.a. daværende 
KANUKOKA 

- Forhandlingsteknik 
- PC kørekort i Office pakken 
- Networking essentials 
- IT prof kursus 
- TCP / IP 
- Windows 2000 Network and 
- Operating Systems Essentials 
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1999 
1997 

Qaqortoq Brandvæsen - Frivillig brandmandskorps 

1990 
1992 

Nuna Tek 
Tele Qaqortoq 

- Telemontør aspirant 

1987 Nuna Tek 
Narsarsuaq Lufthavn 

- Turboladere og Olie centrifuger, samt Dieselmotorer 

1983-1987 
31. juli. 

Lærling i Bdr. Petersen 
maskinfabrik Gilleleje,  

- Smed- og maskinarbejder 
skole ophold i Nordsjællands Tekniske Erhvervsskole 

 

Sprogkundskaber: 

Grønlandsk: Flydende skrift og tale 

Dansk: Flydende skrift og tale 

Nordisk. Forståelig 

Engelsk: Moderat skrift og tale 

IT kompetencer: 
Sociale medier: Rutineret bruger. 
  LinkedIn 

Facebook: 
  Instagram 
  Twitter 
 

Brugergruppe om fjernundervisning 
Ilaalanga – Inklusion / Borgerinddragelse 
 
Linkedin: Find min profil for yderliger oplysninger 
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Præsentation: Er vant til at præsentere Power Point i forsamlinger 
Officepakken: God brugererfaring med brug af de mest brugte programmer. 
 

Mine Interesser og frivilligt arbejde: 

Jeg er meget aktiv med sejlads, og fange dagens fisk, hvis vejret er til det, jeg kan ikke undvære at kunne komme på rendsyr- og eller Moskusjagt, eller bare 

tage ud på vandring ude i naturen sammen med familien. 

Jeg er betyrelsesmedlem i vandreforeningen “Asimiu”, har her særlig interesse for at motivere både lokale, men også turister til at opleve eller genopdage 

at nyde naturen som er lige bagved Nuuk. 

Har været bestyrelsesmedlem i Nuummi Tapertaralugu Piniartartut Aalisartarlullu Peqatigiiffiat (NTPAP) 2019 – 2021  Fritidsfanger forening 

Er bestyrelsesmedlem i  Transparency International Greenland (TIG) fra 2020 -   

 

Derudover er jeg også en ivrig motionsløber for at holde mig i form, og er ikke bleg for at deltage i løbe arrangementer. (dog på motions niveau) Jeg bruger 

også tid på Aili Håndbold trænning for at støtte hende i hendes sport. Jeg kan da nævne at at Aili også er glad for at synge som vi også bruger på at støtte op 

omkring. Jeg er bestyrelses medlem i Grønlands Julemærke komité og har været det siden 2011. 

Referencer: 

Kan indhentes efter aftale 
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