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Karriereforløb
2020 – 20XX

Bibeskæftigelse Københavns Erhvervs Akademi (Herefter KEA)
Branche: It / Sikkerhed
Stillingsbetegnelse: Underviser Diplomfag
Undervisning af Standarder, frameworks, virksomhedskultur,
sikkerhedsarbejde og dokumentation, awareness træning og oplysning,
gennemgang af nyheder og validering. Beredskabs træning / incident
response. Standarderne der undervises i er knyttet til CIS kontrollerne og
ISO 2700x. Undervises 7-8 gange per semester i aftentimerne og 1 eksamen
i dagtimerne.

2014 – 20XX

Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (Herefter NC3)
Branche: It / Sikkerhed
Stillingsbetegnelse: IT-konsulent / Forpost.
Støtte til efterforskning af anmeldelser, som tilgår det Nationale Cyber Crime
Center. Dette kan være f.eks. hacking, misbrug, afpresning mv..
Undervisning af IT-koordinatoren, brugere og borgere i de lokale
politistationer. Støtte til særlige efterforsknings skridt, som indeholder IT.
NC3 skyt oplægsholder. Udarbejdelse af materiale til forebyggelse til
virksomheder og borgere. Fungere som første responder og guider med
anmeldelser til Politiet.

2010 – 2014

NNIT
Branche: It
Stillingsbetegnelse: Security Operations Specialist.
Drift og vedligeholdelse af Antivirus Produkter, Proxy server, Log
Management system i NNIT og for alle NNIT´s Kunder. Har været med til at
lave procedurer, handlingsplaner samt vejledninger i installationer af AVprodukter. Samt styre og koordinere Incidents / Security Incidents.
Har været med til, at starte et Security Operations Center op og indkørsel af
SIEM system.

2006 – 2010

NNIT
Branche: It
Stillingsbetegnelse: Surveillance Specialist.
Overvågning af alle NNIT´s servere, databaser, webhoteller og håndtering af
alle ”major incidents”. Har monitoreret for virus alarmering og
sikkerhedshændelser, samt håndtering af betjening af alle virksomhedens
eksterne kunder.

2001 - 2003

Orange A/S
Branche: Tele Branchen
Stillingsbetegnelse: Kunde Supporter
Arbejdsopgaver: Havde i starten funktion som telefonsupporter på fast net,
ADSL og internet. Blev derefter flyttet til fast net afdelingens backoffice
support med henblik på mere detaljeret fejlretning. Ydermere havde jeg
funktionen ”formidler” af relevante opdateringer og data.

Andet relevant erhvervserfaring
2017 – 2019

Diplom IT-Sikkerhed
Branche: IT-branchen
Stillingsbetegnelse: Studerende
Læremål: Styrke kompetencer i sikre netværk, system sikkerhed og
procedure og planer. Der blev lagt vægt på de tekniske færdigheder og
elevernes evner til at kunne assistere og eller styre sikkerheden i en
virksomhed

2003 - 2005

Datamatiker
Branche: IT Branchen
Stillingsbetegnelse: Studerende
Arbejdsopgaver: Har lært at programmere i JAVA, ASP. NET, JSP, SQL. Har
fået kendskab til udviklingsmetoden Ekstreme Programming (XP), Unified
Process (UP) og Unified Moddeling Language (UML). I undervisningen har vi
stiftet kendskab til opsætning af en apache server med understøttelse af JSP
og Database tilgang. Valgfaget System og netværksadministration har jeg
lært opsætning af følgende: Antivirus, Firewall, DNS server, DHCP server,
Linux DHCP, Kryptering via PGP samt strategisk planlægning af Active
Directory.

IT-kompetence
Netværk og sikkerhed
Oplægs holder og underviser i Diplomfag på Københavns Erhvervsakademi (KEA)
Malware analyse
Efterforskning af digital kriminalitet.
Forensics
OSINT
Referencer
Oplyses gerne efter nærmere aftale.

