JESPER ROSENLUND NIELSEN
KONSULENT, ERFAREN PROJEKTLEDER OG LINJELEDER

PROFIL

STILLINGER

Gennem 25 år som konsulent, leder og
leveranceansvarlig har jeg oparbejdet en solid og
praktisk erfaring med projekt- og programledelse
såvel som linjeledelse. Mine erfaringer stammer fra
såvel danske som internationale opgaver,
herunder en flerårig udstationering i udlandet.
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Director
Senior Manager
Max Manus A/S

2003-2012

Principal Consultant
Capgemini Danmark A/S

2001-2003
2001-2001
2000-2000

Principal Consultant
Senior Consultant
Systems Consultant
Cap Gemini Telecom Media &
Networks Danmark A/S

1994–2000

Systems Consultant
Cap Gemini Danmark A/S

Mit professionelle fokus er på ressourceoptimering,
projektledelse og at sikre gode løsninger, der
understøtter og forbedrer kundernes
forretningspotentiale. Særligt planlægning og
etablering af store eller komplekse projekter
kendetegner mange af mine opgaver.
Blandt mine stærkeste sider er min evne til hurtigt
at forstå principper i nye forretningsområder –
måske fordi jeg ikke er bange for at stille selv de
tilsyneladende dumme spørgsmål. Jeg parrer dette
med en aktiv indsats for at sikre fælles forståelse
af, hvilke resultater der skal arbejdes for.
Jeg er en arbejdshest, der elsker arbejdsfællesskabet og det at skabe nyt, få idéer og finde nye
veje – gerne ved at anlægge en lidt skæv vinkel på
tingene.
Mine evner gør stor gavn i projekter og
programmer, der behøver en hjælpende hånd for
at komme på ret kurs.
Mine opgaver har været kendetegnet ved arbejde i
internationale eller multikulturelle teams, og at der
har været adskillige leverandører og interessenter.
Jeg har primært arbejdet i telecom- og
mediesektoren (nationalt og internationalt) samt
den offentlige sektor.
Efter mange år i Capgemini er jeg i dag Director i
Max Manus A/S. I denne rolle er jeg ansvarlig for
den samlede danske leveranceorganisation og
stedfortræder for den administrerende direktør.
Udover ledelse af det daglige arbejde indgår jeg
aktivt i udvikling og realisering af organisationens
strategier og indsatser.
Jeg er 49 år gammel, gift og har to børn.

UDDANNELSE
1994

Cand. scient i datalogi/matematik
Aarhus Universitet

KURSER
2013

SCRUM Product Owner

2010-2011

First Line Leader

2009

Technovision Masterclass

2003

Diverse kurser / RUP, UML etc.

2002

Engagement Audit

2001-2002

Nordic Engagement Manager Training

2000

Project Management – PJM

1998

Projektledelse

CERTIFICERINGER
• Certified Engagement Manager Level 1 (Capgemini)
• Certified Consultant, Rational Unified Process (RUP)
•SCRUM Product Owner

KONTAKT
Jesper Rosenlund Nielsen
jesper@rosenlundnielsen.dk
Junker Stranges Vej 17, 7100 Vejle
+45 31 79 00 85

