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1 NYUDDANNET INGENIØR, SPECIALE I VEDLIGEHOLDSOPTIMERING 

Til rette vedkommende. Jeg bliver færdig som produktionsingeniør ved DTU Ballerup 

Campus medio januar 2017. I den forbindelse søger jeg et arbejde. Jeg har det seneste 

halve år beskæftiget mig med et RCM projekt hos Novo Nordisk, Bagsværd. Her har jeg 

arbejdet med vedligeholdsoptimering af inspektionsmaskiner. Det har været et 

selvstændigt projekt, hvor jeg bl.a. har gennemført dataanalyser, faciliteret workshops og 

haft forskellige eksperter indover til at støtte processen. Ledelsen har været tilfreds med 

projektet, hvor vi p.t. arbejder på at få implementeret løsningsforslagene i vedligeholds-

SOP’erne. Jeg har stået for at kaste lys over, at skal man undgå den dyre nedetid på 

maskinen, så må man tænke i en mere tilstandsbaseret tilgang til vedligeholdet. Udover 

arbejdet på Novo Nordisk har jeg deltaget ved DDV’s RCM-netværk i Korsør, vurderet 

anvendelse af RCM-software fra forskellige kilder og konsulteret en RCM-workshop 

specialist fra Leo Pharma. Det er et par eksempler på, hvordan jeg har arbejdet med at 

udvide min horisont. Under projektet har jeg haft Søren Brinch-Nielsen som vejleder. 

I undervisningen har vi desuden arbejdet med forskellige koncepter såsom TPM, LCC, LCP, 

OEE, tilstandsteknikker, reservedelsstyring, pålidelighedsteori, Weibull-fordelinger og 

teknisk lean. Disse har været til stor gavn i mit projekt. 

Udover interessen for vedligeholdsoptimering har jeg studeret datalogi. Det har resulteret i, 

at jeg har været hjælpelærer under to semestre i faget ”IT i produktionen” på DTU. I den 

anledning har jeg været assisterende censor ved eksamen. Interessen for it har været til 

stor gavn både hos Novo Nordisk men også under mit praktikophold i Danske Bank. Der har 

jeg bl.a. arbejdet med driftsplanlægning, målstyring og performancerapportering. It-

mindsettet kommer til gavn ved, at jeg hurtigt kan sætte mig ind i nye systemer samt 

programmere specialløsninger.  

Personligt er jeg grundig, pligtopfyldende og mødestabil. Jeg er god til at overholde 

deadlines. Jeg har en analytisk og logisk/matematisk tilgang til arbejdet. I et team er jeg god 

til at inddrage alles synspunkter for at finde den bedste løsning. Jeg sørger for, at alle bliver 

hørt i en beslutningsproces. 

 Jeg er meget åben over for alle jobbeskrivelser, der kunne matche mine kompetencer. Lad 

os evt. tage en uforpligtende snak. 

1.1 YDERLIGERE INFORMATION (HVIS INTERESSERET) 
Produktionsingeniøruddannelsen uddanner generalister. Bestanddelene i uddannelsen 

tager afsæt i operations management, økonomi, it (til at understøtte planlægningen) og en 

teknisk forståelse for maskinproduktion. Udover regulære produktionsvirksomheder kan 

jeg også fungere i handels- og servicevirksomheder. Så uddannelsen er ikke begrænset til 

regulær produktion. Hvad disse fire elementer indeholder af kurser kan du se i afsnit 1.2. 

 



 

 

1.2 HVAD KAN EN PRODUKTIONSINGENIØR ANNO 2016? 
Her er en liste over emner, jeg har været igennem på uddannelsen. 

 Operations Management, LEAN, BPR, planlægning, kvalitetskontrol, videregående 

statistik, organisation og ledelse. Økonomi: drift, analyser, budgetter, regnskab og 

videregående økonomistyring. Teknologi: materialelære, automatisering, styreteknik, 

TPM, LCC, LCP, OEE, tilstandsteknikker, reservedelsstyring, pålidelighedsteori, 

Weibull-fordelinger. IT: modellering, CAD, ERP, databaser. Strategisk analyse, 

produktivitetsoptimering (teknisk lean), operationsanalyse (matematisk), supply 

chain management. Tværfaglige projekter inden for disse. 

 

 

CV 

        UDDANNELSE 

 St. Bedes International summer school (engelsk sommerskole) 

 STX, linjen matematik A samfundsfag A 

 Datalogi, KU: Her læste jeg 1½ år, hvorefter jeg besluttede mig for at læse til ingeniør 

i stedet for. Det gav mig en stor generel forståelse for it. 

 Produktionsingeniør, DTU Ballerup, dimission Jan 2017. 

       ERHVERVSERFARING 

 Sunset Boulevard: Her har jeg arbejdet fra 2007 – 2008. Min jobstilling var drifts-

/servicemedarbejder. 

 IT Foqus A/S: Jeg har arbejdet for IT Foqus A/S fra 2010 til 2014. Det er en mindre it-

service-virksomhed, der hovedsageligt supporter tandlægekunder. Mit arbejde og 

ansvarsområde bestod hovedsageligt i at sørge for daglig backup af kundernes 

servere, klargøre PC’er og foretage opdateringer og sundhedstjek af kundernes 

servere. 

 Hjælpelærer: I hele 2016 har jeg arbejdet som hjælpelærer i kurset ”IT i 

Produktionen”. Jeg blev valgt til at undervise baseret på min it-erfaring og gode 

karakterer. Jeg har været assisterende censor ved eksamen. 

 Praktik i Danske Bank: I sidste halvdel af 2015 var jeg i afdelingen Operations 

Planning and Process Performance i Danske Bank. Jeg arbejdede bl.a. med 

performancerapportering, målstyring og udarbejdelse af planlægningskoncepter. 

 RCM-projekt hos Novo Nordisk, Bagsværd 

 

 

 

 ANDRE KOMPETENCER 

Jeg har særdeles gode kompetencer inde for anvendelse og forståelse af IT-programmer og 

hardware. Det har jeg fået gennem mit arbejde hos IT Foqus A/S og da jeg studerede 

datalogi. Jeg mener, at dette er meget nyttigt i den digitale fremtid, som alle virksomheder 

må tilpasse sig. Jeg kan tale og skrive flydende engelsk. I undervisningen har vi blandt andet 

arbejdet med følgende it-programmer: 



 

 

 Excel (+ VBA programmering), Microsoft Access, Microsoft Project, SolidWorks (cad) 

 LEAN Green Belt certificeret. 

 

      FRITIDSINTERESSER 

I min fritid kan jeg godt lide at holde mig sund. Jeg dyrker fitness et par gange om ugen og 

mountainbike. Jeg har været tidligere konkurrencesvømmer. Derudover kan jeg godt lide at 

komme ud og opleve verden. Jeg elsker at rejse og møde nye kulturer. 

 

 

       

      Anders Bøgebeck 


