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CURRICULUM VITAE 
 
 
 
RESUMÈ 
 

De vigtigste nøgleord i min 
karriere er ledelse, 
forretningsudvikling, 
indkøb, salg, service, IKT 
og koncept- og 
produktudvikling. 
 

 
På baggrund af min uddannelse som radio-tv-

fagtekniker har interessen for teknik og 
elektronik altid været den “røde tråd” i mit 

arbejdsliv.  

 
I mine unge år brugte jeg størstedelen af min 

arbejds- og fritid på lokal-tv. Her begyndte jeg 
som tekniker og arbejdede mig herefter op til 

teknisk chef og siden hen produktionschef med 
speciale i tv-reklamer og videofilm til b.la Skat. 

 

Midt i 1990´erne fangede jeg hurtigt 
interessen for informationsteknologien og i 

forlængelse heraf stiftede jeg min første IT-
virksomhed. Sideløbende begyndte jeg at 

undervise i IT med speciale i Internet og web-

design. 
 

I 5 år drev jeg en importvirksomhed med 
speciale inden for små husholdningsmaskiner 

til blandt andre Salling Group og Punkt1. 

Her stod jeg primært for den daglige drift, salg 
og markedsføring, produkt- og 

konceptudvikling og sideløbende fremstilling af 

materiale til print, web og promotion.  
 

I de sidste 10 år har jeg fortrinsvist 
beskæftigede mig med forretningsudvikling 

samt produkt- og konceptudvikling af nyt 

hardware og software samt dertilhørende salg 
og markedsføring af samme produkter. 

 
 

 

ERHVERVSMÆSSIG 
BAGGRUND 
 
2017-2021 

CEO & Founder, 
Alarmselskabet ApS 
I 2017 udvikler jeg konceptet Alarmselskabet 

med baggrund i den hardware som er 
fremstillet i virksomheden, Nine Lives 

Technologies (NLT). Dette giver grobund for 

skabe et helt ny koncept inden for 
sikringsbranchen. Alarmselskabet skulle 

fortrinsvis fokusere på sikring af den 
personlige sikkerhed, både inden for B2B og 

B2C segmentet. 

 
Selskabet bliver klar til lancering medio 2018. 

NLT skifter dermed navn, først til GSA Secure 
ApS og senere til Alarmselskabet ApS. 

https://www.rodam.dk/rrcv/


 

 
2012-2017  
CEO, Nine Lives 
Technologies 
Selskabet Nine Lives Technologies (NLT) 
udviklede teleprodukter. NLT var et 

samarbejde som blev etableret i samarbejde 
med Syddansk Innovation. I selskabet havde 

jeg ansvaret for den daglige ledelse samt 

udviklingen af elektronik-produkter. Fortrinsvis 
i tæt samarbejde med virksomheder 

beliggende i Asien, men også med flere danske 
elektronikvirksomheder. 

 

2007- 11  
CEO, FOVEA A/S 
FOVEA A/S udvikler konceptet 

bagemaskinen.dk samt et helt nyt 

kaffekoncept, Mocca Fino. Virksomheden 
udvides til en importvirksomhed med speciale 

inden for små husholdningsmaskiner. 
Selskabet bliver leverandør til flere store 

kunder som Expert Danmark og Dansk 

Supermarked. Selskabet lukkes 2011 grundet 
recessionen og dertil opstået bankkrise. 

 

2004- 07 
FOUNDER, FOVEA 
ID-Vision skifter navn til FOVEA og udvikler 

udover idéer og tiltag inden for IT- og 
kommunikationsbranchen nu også koncepter 

inden for print. FOVEA fungerer som 

konsulentvirksomhed for enkelte storkunder. 
 

2002- 04  
FOUNDER, ID-Vision  
Februar 2002 sælges Centershop Danmark til 
kompagnon. Kort tid efter åbnede jeg 

virksomheden ID-Vision. Virksomheden er 
tænkte som en konceptudviklingsvirksomhed 

der søsætter nye idéer og koncepter inden for 

IT- og kommunikationsbranchen. Her iblandt 
til JBU. Ca. 1000 klubbers historie i en bog. 

 

1997- 02  
Salg og Marketingchef,  
Centershop Danmark 
Har siden 1997 været med til at oprette og 

drive Internetvirksomheden Centershop 
Danmark. Herunder: koncept- og 

produktudvikling, udbygning af firmaposition, 
kreative IT-løsninger, udarbejdelse af 

salgsmateriale, projektkoordination samt 

kundekontakt. 
 

1998- 01  
Projektleder og IT-
underviser,  
AOF, Randers  
Projektledelse: Her står jeg for udarbejdelse af 
strategi for IT-kurser og efterfølgende 

planlægning og undervisning. Desuden leder af 
arbejdsgruppe, herunder visitation og 

marketing: udvikling af visitationsværktøj, 

ansvar for markedsføringsplan, herunder 
kontakt til presse samt udarbejdelse af 

reklamemateriale. 
 

1997- 98  
IT-underviser, FOF, 
Randers 
Undervisning på aftenskole i Microsofts Office-
pakke. 

 

1997- 98  
IT-underviser, AMU-
center Østjylland 
Undervisning i EDB/ Data 1 og Data 2.  

 

1993- 97 
Produktionschef, 
producer og 
bestyrelsesformand,  
2R-TV/ Tv-Randers  
Ansvarsområder: produktionschef for 

reklameafdelingen og producer på egne tv-
udsendelser. Producer og tilrettelægger på 

bl.a. informationsvideoer for Told- og 

Skattestyrelsen.  
 

1992- 93  
Frivillig medarbejder,  
”Byens Radio”, Randers Medansvarlig for 
etablering af lokal radiostation samt 

bestyrelsesmedlem. 
 

1992- 93  
Køkkenmedhjælper,  
Føtex Bistro, Vesterbrogade, København 
Tilberedning af dagens ret samt diverse retter 

a’ la Carte. 

 



1992- 93  
Radiomekaniker og 
sælger,  
Voldby Radio og tv, Hammel Enebestyrer af 

forretning og værksted. Opsagt pga. ejerskifte. 

 
1991- 92 
Værnepligt, Forsvaret 
Bornholms værn. 12. artilleri afdeling. 

 

1986- 87  
Gartnerimedhjælper 
Blomkålsplukker i én sæson (sommerferiejob). 

 

1985- 86  
Rengøringsassistent,  
DSB Restauranter og 
Kiosker 
Rengøring af restauranter, minibarer og 

pølsevogne (sommerferiejob). 
 

1984- 85  
Vikar, Tivoli København 
Afløser i diverse forlystelser (sommerferiejob). 
 

UDDANNELSESMÆSSIG 
BAGGRUND 
 

1987- 90  
I mesterlære som 
radiomekaniker, Service 
Centret, Nykøbing Sj. 
Skoleophold og svendeprøve på Ringsted 

Tekniske Skole og udlært i 1990.  
 

1986- 87  
EFG-basisår,  
Den Jyske 
Håndværkerskole, 
Hadsten 
Svagstrømslinien samt 1-årigt enkeltfag på HF 

i matematik. 

 
 

1985- 86  
Klank Efterskole, Galten 
10 klasse. 

 
 
 
LÆNGEREVARENDE 
KURSER 
 

 

2005- 06  

Nyskabende 
lederuddannelse, 
Know It LEADER  
11 mdr. lederkursus indholdene bl.a. Strategisk 

HR, coachledelse, forandringsledelse, 
transitionsledelse, ledelsespsykologi, 

lederkompetencer, personlig 
gennemslagskraft, kommunikation, 

videndeling, organisationsform og 

organisationsudvikling, teamudvikling samt 
gruppe- og samarbejde.  

 

1993- 94  
Mediekursus, AMU 
Mediecenter  

ved Poul Rønnow, Randers Tilrettelæggelse, 

optagelse og redigering af videofilm. 
 

1992- 93  
EDB og Datakursus, VUC 
Randers 
 

 
 
SPROG  
 

Engelsk på forhandlingsniveau. 
Tysk på turistniveau. 

 

FRITID 
 

Dyrker badminton, løb, fitness eller cykling på 

motionsniveau to til tre gange om ugen. 


