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2009 – 2013 Autocom 
Systemudvikler
Jeg har primært stået for 
udviklingen af et flowstyrings-
system til håndtering af biler. 
Systemet benyttes bl.a. af 
leasingselskaber og banker, der 
råder over store flåder af biler. 

Teknik: Java, J2EE, Oracle, 
Webservices, XML, XSD, 
Jboss, Maven2, Hudson, SVN

2007 – 2009 Fionia Bank
Systemudvikler
Jeg var arkitekt og projektleder 
på et projekt, der skulle stille 
decentral funktionalitet til 
rådighed i en netbank, også 
kaldet remote portlets. Jeg 
deltog aktivt i samarbejdet 
mellem Fionia Banks IT-afdeling 
og deres datacentral (SDC). 

Teknik: Java, J2EE, DB2, 
Hibernate, Webservices, XML, 
XSD, Weblogic, Apache 
Tomcat, Maven2, SVN

Som menneske værdsætter jeg samarbejdet med mange forskellige 
mennesketyper. Jeg kan lide at motivere folk med forskellige 
baggrunde og få dem til at se ”lyset” i en løsning. Jeg fungerer såvel 
solo som teamplayer og tager gerne "førertrøjen" på, hvis der er brug 
for det. Jeg er pligtopfyldende og kan godt lide at få en opgave færdig.

Alt sammen krydret med en god humoristisk sans.

SE HER!
Systemudvikler med drive søger nyt job

Jeg tillader mig hermed at søge en stilling hos jer 
indenfor systemudvikling, IT-projektkoordinering, 
systemkonsulent eller teknisk support.

Mit navn er Ole Martin Henriksen, og jeg har arbejdet 
med udvikling af IT-systemer i 13 år inden for 
reklamebranchen, konsulentbranchen, den finansielle 
sektor og senest i bilbranchen. 

Med min baggrund som datamatiker og gennem mit 
arbejde som systemudvikler, har jeg fået bred erfaring 
og viden indenfor udvikling af IT-systemer - fra første 
møde med en kunde, gennem analyse, design, 
implementering og til aflevering og support af det 
færdige produkt. Gennem denne proces forsøger jeg 
hele tiden at optimere min evne til at kunne arbejde 
struktureret og under pres.

I de projekter, jeg har været med til at gennemføre, har 
jeg udnyttet mit tekniske JAVA/Oracle fundament, min 
projektlederuddannelse og scrummasterudd. til at løse 
projekterne på bedst mulige måde og til aftalt tid.

Jeg er åben over for nye teknologier og er hurtigt til at 
sætte mig ind i komplekse forretningsområder.

Jeg håber, I vil have mig i tankerne, næste gang der 
åbner sig en stilling. Ønsker I en egentlig ansøgning til 
en given stilling, at se mit komplette CV eller at snakke 
med tidligere arbejdsgivere er I selvfølgelig velkomne 
til at kontakte mig.

Tak for jeres opmærksomhed


