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Forårstegn i oktober!
Efter 3 hårde kvartaler er optimismen på vej tilbage i den danske IT 
branche. Hvor mange af de IT tunge virksomheder i de forgangne 
3 kvartaler var tvunget til at operere med kortsigtet cashflow som 
parameter og dermed udsætte de fleste projekter – selv sunde 
projekter med en god forretningscase – ser vi nu, at kunderne igen 
tænker mere langsigtet og tør investere i fremtiden.

Vi mærker en markant øget efterspørgsel på eksterne IT-konsulenter, og 
mange nye projekter bliver sat i søen eller genoplivet, efter at være frosset 
fast af finanskrisen. Priserne er ikke fulgt med endnu, og kunderne kommer 
stadig ud med meget hårde priskrav, ofte dikteret af den øverste ledelse. 
Men den øgede efterspørgsel vil utvivlsomt påvirke priserne positivt på den 
lidt længere bane.

Selvom det går fremad, er konkurrencen stadig hård, man skal være rigtig 
god for at klare sig, og kun de bedste overlever. Nu er der jo heller ikke noget 
i vejen med ”at skulle være god”, og som ProData konsulent er du en af de 
allerbedste. Kunderne efterspørger benhård Value for Money, og selvom de 
nu igen får større budgetter, er det langt fra noget tag-selv-bord. 

Konkurrencesituationen stiller større krav til konsulenter og Account 
Managers. Ofte indkalder kunden flere konsulenter til samme opgave, og det 
er ikke længere nok, at konsulenten kan løfte den ønskede opgave. Han eller 
hun skal også være god til at sælge sig selv til kunden. Vi arbejder konstant 
på at optimere selve salgsprocessen, og når du bliver kaldt til samtale om en 
opgave, anbefaler jeg på det kraftigste, at du arbejder tæt sammen med din 
account manager fra ProData Consult for at optimere selve kundeinterviewet.

Men alt i alt oplever vi et klart tøbrud i efterspørgslen, og alt tyder på et travlt 
efterår for de tunge konsulenter med masser af spændende opgaver og 
projekter.

Vi har fået nyt logo og lay-out, hvilket afspejler sig i dette magasin. Selvom 
looket er nyt, er intet andet forandret og vi er stadig det ”gode gamle” 
ProData Consult. Vores nye design finder du live på  
www.prodata.dk og www.prodataconsult.com. Snart vil det også være 
implementeret på www.konsulenter.dk og på vores CV-site. 

Vores marketingafdeling har arbejdet hårdt på det, og vi synes selv 
det er blevet flot. Vi håber du også kan lide det.

God fornøjelse med læsning af KonsulentNyt.

Søren Rode

Adm. direktør

ProData Consult A/S
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KONSULENTSTARTER

Henrik M. Madsen
Energinet

Frederik W. Johansen
Stibo System

Hendrik W. Hansen
MAN Diesel 

Frank M. Pedersen
Region Sjælland

Jakob Veje Hansen
Solar

Jan Kragh Jensen
Danske Bank

Jonathan M. Jørgensen
Saxo Bank

Kenneth Jensen
Hairtools

Jimmi Aagaard Bram
Saxo Bank

Klaus Meiner
Alexander Mann 
Solutions

Kim Gabrielsen
Ementor Danmark

Klaus Hougesen
Zyb (Vodafone)

Jens Arnfelt
Retsmedicinsk Institut

Jens M. Christensen
KMD

Jesper D. Henckel
ATEA

Lars K. Pedersen
Skandinavisk Data 
Center

Kurt Heyrman
Zyb (Vodafone)

Lars Brandt
Abena Data

Jesper S. Knudsen
Bestseller

Lars Peter Færge
Solar

Bjarne Harsmann
Per Aarsleff

Brian S. Fischer
Zyb (Vodafone)

Anders Runge
Multidata 

Deepak Natarajan 
Telenor

Christian Andersen
ECCO sko

Curt Fyrstelin Nielsen
KMD

Eva S. Nissen
Solar 

Elena Flygenring
KMD

Erik Lund
ECCO sko

Flemming Christensen
Solar

Michael Gaihede
Skandinavisk Data 
Center

Lars-Henrik Dandanell 
Saxo Bank

Martin J. Porter
Telenor

Lars W. Marcussen
Skandinavisk Data 
Center

Michael H.Larsen
ATP

Michael Nielsen
Telenor

Orang Vesal
Retsmedicinsk Institut

Peter B.L. Rasmussen
Solar

Ole Dalgaard
PBS

Peter Johan Bruun
Solar

Peter Helmer Sørensen
Citroën Danmark 

Peter Hübel
Skandinavisk Data 
Center

Michael Rüdinger
KMD

Michael X. Cronine
Arkena

Nicolai Sørensen
Zyb (Vodafone)

René Kofoed
Skandinavisk Data 
Center

Peter Welling
Multidata 

Preben Trunshøj
Retsmedicinsk 
Institut

Nikolaj Lundsgaard
Zyb (Vodafone)

Rita Andersen
IC Companys

Udover de mange konsulenter, der kører stabilt på deres opgaver, har over 129 konsulenter fået deres kontrakt 
forlænget hos ProDatas kunder siden sidste udgave af KonsulentNyt, og 60 konsulenter er startet på helt nye 
opgaver. De nye konsulentstarter er listet her: 

Hvis du fortsat gerne vil modtage KonsulentNyt, så husk at holde dit 
CV opdateret. Konsulenter med et out-dated CV får nemlig ikke  
tilsendt magasinet.

Søren Dalby
Skandinavisk Data 
Center

Søren Munk
Trafikstyrelsen

Safa J.Mohammad
Ciber Danmark 

Thomas Prehn
Rambøll Danmark 

Thomas B. Jørgensen
Danmarks Radio

Thomas Jensen
Skandinavisk Data 
Center

Torben Alstrup
ProCon Solution

Torben Frandsen
Energinet

Uffe Koch
Zyb (Vodafone)

Ying Ho
Bonniers 
Specialmagasiner
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►

Jobbet indebærer ansva-
ret for en projektleder-
gruppe med 5 medar-
bejdere samt ledelse og 
ansvar for driftsgruppen.

IT-Udvikling er en gruppe af pro-
jektledere, som udvikler nye syste-
mer til egen administration eller til 
brug for vores kunder. Trafik-IT er 
en driftsgruppe, som har ansvaret 
for at holde vores Trafik IT-systemer 
i luften. Her kan man bl.a. finde en 
geolog, en antropolog, en cand. 
merc. og en cand. polit. Selv er jeg 
egentlig uddannet landinspektør. 
Den brogede erfaringsmasse har 
stor betydning for vores samlede 
evne til at genkende værdierne 
og forretningsgangene omkring 
projekterne, og sikrer samtidig en 
alsidig vifte af input i opgave- 
løsningerne. Vi laver ikke selv 
egentligt udviklingsarbejde. Derfor 
er det af største værdi at mine 
projektledere er generalister. Det er 
det jeg lægger størst vægt på. At 
de kan lede mennesker i projekter. 

Hvordan kommer ProData ind i 
billedet?
Det kunne f.eks. være i forbindelse 
med tunge projektleder-opgaver. 
Eller tests. Vi har selv kompetencer 
hvad det angår, men egentlige spe-
cialister er vi ikke. Når vi derfor skal 
have gennemført en test, er det 
absolut vigtigt, at det ikke ender 
med at vi ikke får testet hele vejen 
igennem og resultatet derfor bliver 
for tilfældigt.

Stiller du anderledes krav til 
en konsulent i forhold til en 
fastansat?
Ja, det må jeg sige. Når vi ansætter 
folk til en fast stilling regner vi med, 
at der går mellem to og tre måne-
der, nogle gange op til et halvt år, 
inden de er fuldt oppe i omdrejnin-
ger. En fastansat medarbejder skal 
jo typisk, ud over at sætte sig ind 
i de konkrete opgaver, finde sig til 
rette i virksomheden, bygge sociale 
relationer op – mange ting. En kon-
sulent skal være mere målrettet og 
fokuseret fra første dag. Den sidste 
konsulent vi havde fra ProData 

blev vist rundt den første dag. 
Afdelingschefen spurgte, måske 
med et glimt i øjet, hvornår konsu-
lenten kunne begynde at tage fra. 
Svaret faldt prompte: 14 dage. Og 
det gik der vist ikke engang. Det 
var helt fantastisk.

Det ligger også gemt i den pris-
forskel, der faktisk er, at vi fra en 
konsulent har brug for en helt spe-
cifik viden og erfaring for at løse en 
specialiseret opgave over et kortere 
tidsforløb. Men når det er sagt, 
behandler vi vores konsulenter som 
’en af os’ i den periode vedkom-
mende er her. De bliver ikke bare 
sat ned i en krog for at løse deres 
specifikke opgave.

Hvad kigger du på når du har en 
konsulent til samtale?
Først og fremmest er det en stor 
hjælp at de CV’er vi bliver præsen-
teret for, er relevante. Det er nok 
det vigtigste. Men bortset fra det 
forløber interviewet som var det en 
helt almindelig jobsamtale. Vi får 
således også vendt personen bag 

Trafikselskabet Movia blev i 2007 Danmarks største trafikselskab. 
Trafikselskabet flytter omkring 220 mio. påstigere om året med 
omkring 620.000 dagligt rejsende, driver 9 lokalbanestrækninger 
og kører med 17.500 medlemmer af handicap serviceordningen. 
Selskabet har knapt 300 medarbejdere og omkring 4600 chauffører.

Peter Jensby Lange er ansat som MOVIAS gruppeleder for  
Trafik-IT og IT-Udvikling.  

 

På BEATET
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►

CV’et og de mere bløde værdier. 
Vi vil helst arbejde med et helstøbt 
menneske. Men der er stor fokus 
på om den pågældende er ’sik-
ker i sin stemme’, om han får et 
flakkende blik i øjnene når ordet 
’risikohåndtering’ eller ’produkt-
nedbrydning’ bliver nævnt. Der skal 
konsulenten være meget skrap.

Hvad skal en konsulent 
dygtiggøre sig i for at være 
interessant i fremtiden?
Noget af det vi arbejder meget med 
her er projektmodellen PRINCE2. 
Det er en fantastisk model, der 
rummer mange gode tanker. I 
øvrigt vinder denne model mere og 
mere indpas, specielt indenfor det 
offentlige. Vi uddanner selvfølgelig 
vores egne projektledere i model-
len, men får aldrig mulighed for at 
blive specialister. Derfor er det vig-
tigt, at vi udefra kan komme i kon-
takt med nogle tunge PRINCE2-
drenge m/k. Så opstår der også 
den synergi, at vi i situationen lærer 
af dem, samtidig med at vi får løst 
den konkrete opgave. 
 
Det lyder som om at du kan fore-
stille dig vores konsulenter i en 

slags mentor-rolle…

Ja, det kan jeg sagtens forestille 
mig. For eksempel i forbindelse 
med træning af vores medarbej-
dere i noget helt konkret projekt-
ledelse, nedbrydning, hvor den 
kritiske vej findes i et tungt projekt 
og meget mere.

Hvor mener du at den største 
udfordring ligger for en konsulent 
i fremtiden?
Faktisk er min kone konsulent, så 
jeg har problematikken ret tæt inde 
på livet. Livet som konsulent har 
klare friheds-fordele. Det er nogle 
fede vilkår at arbejde under, men 
samtidig er der en usikkerhed for 
fremtiden. Hvordan skal der for 
eksempel prioriteres med hensyn 
til nye kompetencer, efteruddan-
nelse osv. 

Movia og IT i fremtiden?
Nu har vi talt mest om projektle-
delse. Men på driftssiden, hvor vi 
ikke har brugt konsulenter endnu, 
kunne jeg sagtens forestille mig at 
vi får brug for konsulenter for at få 
sat mere skub i noget udvikling. 

Her bruger vi ITIL modellen. Indtil 
videre har vi implementeret de 
første fire af i alt ti processer. Det er 
ikke helt sikkert at vi går hele vejen,  
man ved aldrig… Det er selvfølge-
lig en fungerende model, men for 
at få den tilpasset, implemente-
ret og forankret i forhold til Movia 
kommer det til at kræve noget 
projektledelse.

Hvor længe har du arbejdet i 
huset?
I snart 10 år. Vi er faktisk mange 
her, der har været her rigtig længe. 
Det er et fint sted at være. Med 
hensyn til trafikselskaber, som godt 
nok er en mindre niche, er vi med 
helt fremme på beatet, ikke kun i 
Danmark, men også europæisk, 
måske world-wide. Der er spæn-
dende nye ting på programmet 
med hensyn til udvikling. I øjeblik-
ket er mantraet ’realtid’. Vi skelner 
hele tiden imellem reel ventetid og 
oplevet ventetid for vores kunder. 
Hvis du står og venter på en bus 
og ikke ved, at den kommer om 
fire minutter, så kan de fire minutter 
føles meget lange. Men hvis du ved 
stoppestedet kan se, at der går 

fire minutter, så er du anderledes 
faciliteret og ventetiden bliver mere 
positivt oplevet.

Med hensyn til dit personlige job, 
hvad er så din største udfordring?
Netop den spændende nye udvik-
ling vi er midt i, og opgradering af 
vores trafik IT-platform: Pubtrans. 
Pubtrans er det system, som vi 
hælder alle vores stamdata i, vores 
køreplaner, de geografiske oplys-
ninger om, hvor stoppestederne 
findes, kontraktdata med vores 
underleverandører, buslinjerne, 
realtiden for busserne osv. Herefter 
behandler Pubtrans alle disse data 
og forsyner så kunderne med infor-
mation på mange forskellige plat-
forme: hjemmeside, mobil-portal, 
SMS-og WAP-tjeneste, dynamiske 
skilte og countdown på stoppeste-
derne. Selv om vi kalder arbejdet 
for en opgradering, er det en helt 
ny platform, der skal udvikles. En 
kompleks opgave og en stor udfor-
dring. Det er igen et område, hvor 
vi måske får brug for jeres hjælp, 
men også det område der gør, at vi 
er helt fremme i skoene.

Navnet 
Movia er en 

sammentrækning 
af de latinske ord 

Moveo, der betyder 
bevægelse og mobilitet 
samt Via der betyder 

vej, rute, distance 
eller rejse.
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Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre at 
gennemføre en eMBA samtidig med at arbejde 
heldags på et større udviklingssystem?
Jeg har ikke nogen decideret ligning i den forbindelse. 
Men én ting, der har været altafgørende for at mine 
mange projekter kan lykkes på én gang, er at holde 
en stram disciplin på Timemanagement. Det kan lyde 
kedeligt eller tørt, men det behøver det slet ikke at 
være. Faktisk sætter jeg tid af i min kalender til sponta-
nitet. Det er indlysende, at jeg ikke flere dage i forvejen 
kan beslutte mig for at være spontan fra klokken 16:00 
til 18:00 en given søndag. Men har jeg ikke sat tid af til 
det, så sker det heller aldrig. Der bliver simpelthen ikke 
tid til kreativitet og til at dække de mange andre behov, 
der er del af en hel tilværelse. Og så er det for øvrigt 
også essentielt at have det rette fokus – så at sige at 
gøre det, man gør, når man gør det. Ellers er der dømt 
stress, ufærdige projekter og uindfriede drømme.

Når jeg har foretaget en stor satsning i forbin-
delse med min eMBA (Executive MBA - Master in 
Management of Technology) er det fordi jeg for snart 
lang tiden siden indså, at teknikken og min faglige 
kunnen hvad det angår, ikke som sådan har nogen 
værdi i sig selv. OK, jeg behersker teknikken, men 
det er det, teknikken er i stand til at lave, der inde-
holder den egentlige værdi. Jeg kan da også betro 
KonsulentNyt at det var en erkendelse, der for en 
programmør som mig, skulle bearbejdes og sluges et 
par gange før den sad. eMBA’en er en forretningsori-
enteret uddannelse, der gør at jeg kan indgå i et sam-
arbejde med et bedre overblik over, hvilken værdier 
teknikken skaber. Jeg er sikker på at mine forretnings-
mæssige kompetencer og forståelsen for de forskel-
lige parametre, der er involveret i et projekt, de mange 
forskellige roller, der skal spiller sammen, er af største 
betydning. Uddannelsen åbner også op for mange 
døre i fremtiden. Jeg elsker muligheder og forkaster 
aldrig en sådan.

Fri mig for  
tunnelsyn!

►

KonulentNyt tog til Nyborg for at tale med Per Valter der har 
fungeret som ProData konsulent hos KMD i mere end tre år.  Han 
finder samtidig tid til at pendle til København for at gennemføre 
en eMBA uddannelse. Alligevel er der også blevet tid til et stort 
nyt hjem, ægteskab og to ’hjemmelavede’ børn samt flere 
fritidsinteresser.
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Er det den indstilling, der havde betydning for 
din placering i dit nuværende konsulentjob hos 
KMD?
Egentlig ikke. Min værdi er lettest genkendelig i min 
faglige dygtighed, men det, der gør den endelige 
forskel i min faktiske jobperformance, er evnen til at 
se det bredere perspektiv i en forretning. Jeg får ikke 
ligefrem mareridt, men måske bare røde knopper, 
ved tanken om en nørd, der bare sidder i et hjørne 
og taler sort fordi han eller hun har fået ’tunnelsyn’. I 
mine unge dage hos CyberCity, var der perioder hvor 
jeg selv fik ’tunnelsyn’. Man får ’sygdommen’, når 
man fokuserer så skarpt på en teknisk finurlighed, at 
man ikke kan se andet. Det er som at befinde sig i en 
tunnel hvor der er mørkt eller sort overalt, bortset fra 
en enkelt lille lysplet der, hvor den tekniske finurlighed 
befinder sig. Sådan går man jo glip af mange nuan-
cer for at sige det mildt. Fri os for tunnelsyns- 
syndromer, men gør dig i stedet til specialist uden at 
miste overblikket. I virkeligheden kan hele situatio-
nen sammenlignes med at dirigere et orkester. Alle 
instrumenterne skal være der for at skabe et optimalt 
resultat, og selv om du for eksempel spiller violin eller 
måske trompet, og det ikke er det instrument, der 
fylder hele lydbilledet, så er dit instrument alligevel 

meget vigtigt i sammenhængen og for det endelige 
resultat.

Det er også meget vigtigt at være lydhør overfor de 
andres synspunkter, specielt i et stort arkitekt- 
orienteret projekt. Mit yndlingscitat er da også ”The 
quieter you become the more you hear” sådan for-
stået, at jeg forsøger at være ops på virkelig at høre 
de andre involveredes synspunkter, i stedet for at 
bruge tiden på at overbevise dem om, at jeg har fat 
i den eneste rigtige løsning. Det gør min eMBA mig 
også bedre til, for det kræver disciplin.

Oplever du at blive ringeagtet fordi du ikke er en 
fastansat medarbejder?
Nej, tværtimod. Der bliver lagt stor vægt på det jeg 
siger, fordi jeg jo er hidkaldt som specialist.

Hvordan ser fremtiden ud rent jobmæssigt?
Der er jeg nok over i det mere forretningsmæssige 
og med lidt mindre teknik. Men som sagt afskriver 
jeg aldrig en mulighed, så de er mange. Jeg har også 
tænkt mig at holde fast i en god balance i mit liv ved 
at få dækket mine behov, både akademisk, praktisk 
og når det gælder min familie.
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Hos Zyb i Esromgade sidder 
ProData konsulent Oliver James 
Lynch på 6. måned. Han er soft-
wareudvikler og webspecialist og 
helt igennem engelsk. Som 28-årig 
havde han allerede prøvet at været 
chef for mere end 20 udviklere, og 
det er et par år siden han kunne 
fejre 20 års jubilæum i sit arbejde 
med IT.

Han har hovedet ordentligt skruet 
på. Gennemførte som 17-årig sit 
collage på ét år og fortsatte direkte 
på et åbent universitet mens han 
arbejde for firmaet Efdex som 
udvikler. Turen gik videre til USA 
med arbejde i New York. Netop 
tilbage i England iagttog han World 
Trade Center styrte sammen, og 
med det mistede han et par af 
sine kolleger fra New Yorker-tiden. 
I England blev han hurtigt chef 
for over 20 web-udviklere, “fordi 
de betragtede mig som firmaets 
wiz-kid”. 

Hvorfor kan KonsulentNyt finde 
dig her på Nørrebrogade?
Markedet for konsulenter som mig 
blev rigtig skidt i England sidste 
år. Konkurrencen var i forvejen 
temmelig forrykt. Det er helt nor-
malt, der hvor jeg kommer fra, at 
man tager den billigste konsulent, 
ikke nødvendigvis den bedste. 
Markedet er temmelig hårdt. Der 
eksisterer ingen former for loyalitet 
imellem ’bureauerne’ og konsu-
lenterne. Det handler om at få 
mest muligt for et job og så finde 
den billigste konsulent til at udføre 
det. Jeg behøvede jo ikke at blive 
misundelig på en anden konsu-
lent for hans arbejdede på en god 

kontrakt, men de meget forskellige 
aftaler der florerer, afslørede jo, at 
vi kort og godt bliver handlet med. 
I øvrigt kan jeg vældig godt lide 
Danmark, selv om arbejdsfaconen 
her er noget lean-back’d. Her er i 
hvert fald mindre stressende end 
jeg husker det fra England. 

Og hvorfor så konsulent og ikke 
fastansat?
Jeg får lyst til at citere Tom Cruise 
i filmen Jerry Maguire: Show me 
the money! Jeg bilder ikke mig selv 
ind, at der er nogen anden grund 
end den ene. Det er egentlig lidt 
paradoksalt, for jeg forstår ikke 
hvor de bliver af, siger Oliver med 
et smil. Jeg køber biler og gad-
gets og motorcykler, senest en 
Yamaha YZF-R1, der er noget af 
det hurtigste du kan få fingrene i. 
Men tilbage til sagen. Så længe der 
ikke findes rulletekster efter et godt 
udviklet program, så er det ene job 
vel lige så godt som det andet. Jeg 
har altid arbejdet meget - højst en 
uges ferie hist og her – og der kan 
gå år imellem. Med hensyn til den 
frihed man har som konsulent, har 
jeg altså ikke benyttet mig af den 
de sidste 7 år.

Arbejder vi forskelligt fra 
englænderne her i Danmark?
Der er ikke de store forskelle, 
når du én gang befinder dig i en 
jobsituation. Måske lige bortset 
fra, at jeg fra England er vant til 
at man har en chef der fortæller 
dig, hvad du skal lave. Det laver 
du så, hvorefter han checker, at 
det er gjort ordentligt. I den model 
findes der en god tryghed, men 
den er sjovest når det er dig selv, 

der er bossen. Modsat arbejdes 
der f.eks. meget mere lean-back’d 
her i Danmark. Hos Zyb arbejder vi 
med Agile og Scrum. Der er rigtig 
mange gode ting at hente, men der 
er også noget om den gamle histo-
rie, hvor man sætter 50 genier ind 
i et rum og beder dem om at lave 
noget. Det eneste de 50 får lavet er 
nok at skændes om, hvem der er 
den klogeste. Så en kombination af 
det bedste fra de to måder, at gribe 
tingene an på, må nok være det 
mest effektive for alle.

Livet som konsulent kræver også 
at man er god til at sælge sig selv 
i et interview, let kan tilpasse sig 
nye arbejdsgange og omgivelser 
og frem for alt, at man er hurtig. Du 
skal helt klart være oppe i kadence 
i forhold til en fastansat. Det ligger 
i, at din kunde helt konkret kan 
mærke udgifterne forbundet med 
dig. Der hænger så at sige et ur 
over dit hoved hele tiden. Og så 
skal du virkelig vide, hvad du laver. 

Endelig arbejder jeg ud fra et prin-
cip: Underpromise and Overdeliver. 
Det er nørd-visdom helt tilbage 
fra jeg var knægt. Kan du huske 
Beam-me-up-Scotty fra Star Trek? 
Han underspillede altid sine evner 
og svarede ofte, at ”det havde han 
ikke kræfter nok til”. Når han så 
alligevel havde masser af reserver, 
blev han jo beundret og respek-
teret. The Scotty-principle. Gem 
og spar på dine skjulte kræfter til 
spurten, så er der ingen der bliver 
skuffede.

BEAM ME UP, SCOTTy!
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Tilmelding

 nødvendig!
FORUMAFTEN

•	 Hør om arbejdsgivere og kunders holdninger til det at anvende  
certificerede konsulenter.

•	 Hør om mulighederne for at blive certificeret inden for dine egne 
kompetenceområder.

•	 Hør om vores erfaringer fra ’marken’ med kunder, der kræver 
certificerede konsulenter.

 Aftenen vil byde på følgende indlæg:

Værdien af certificeringer 
v/ Rebekka Musaeus, Skills Development Manager –  
Microsoft Danmark
 
Gennemgang af certificeringsmuligheder
v/ Segment

Spisning

Erfaringer fra ”Marken”
v/ Prodata Consult 

Som sædvanlig byder vi på kaffe, kage og et let måltid 
undervejs. 

Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig. 

Vi glæder os til at se dig!

17.00-18.30:

18.30-19.00:

 
19.00-20.00: 

Torsdag d. 19/11 

kl.17.00 - 20.00

ProData Consult København

Stamholmen 157 

2650 Hvidovre 

Tlf.: 43 43 11 71

Send svar til Allan Larsen:  

al@prodata.dk

Velkommen til endnu en Forumaften torsdag den 19/11, 
denne gang om emnet CERTIFICERINGER

Ressourceafdelingen
Når ressource-afdelingen skal finde en konsulent til en opgave, søger  
de i CV databasen på nøglekompetencer og ledighedsdato. Det er  
derfor vigtigt at holde dit CV og din ledighedsdato opdateret. 

Er dit CV blevet fremsendt til en opgave, og vil du gerne vide hvad  
status er, kan du henvende dig til enten den sælger, der har fremsendt 
dit CV, eller til ressource-afdelingen.

CV-databasen bliver konstant opdateret med nye kompetencer. Har du 
selv kompetencer, som ikke findes i databasen, vil ressource-afdelingen 
meget gerne høre fra dig. 

Alle åbne opgaver bliver annonceret på www.konsulenter.dk

Kender du nogen, som har en matchende profil til en af opgaverne 
annonceret på www.konsulenter.dk vil ressource-afdelingen også 
meget gerne høre fra dig.

DET KAN KUN gå
FOR LANgSOMT!
Note fra salgsafdelingen: 

“I sidste måned fortalte ProData konsulent Daniel mig om 
en af sine bekendte. Vennen er en af de tunge .Net pro-
grammører, og han ledte på det tidspunkt efter nye udfor-
dringer. På under én uge startede han på en 6-måneders 
kontrakt som ProData konsulent. Så hurtigt kan det gå!”

Jan Wolff 
Account Manager

PS: Vi mangler fortsat .Net eksperter!

TILLyKKE!
Lee Francis fejrer 6 års jubilæum som  
aktiv konsulent i et stræk for ProData 
Consult.

Der er en gave på vej til Lee som tak for hans 
loyalitet og gode indsats i de mange år. 

Med venlig hilsen 

Medarbejderne i ProData Consult



IT-konsulentydelser på ekspertniveau

- stedet for de tunge IT-konsulenter

EFTERSPURgTE  KOMPETENCER
Kan du selv, eller kender du nogen,  
hører vi meget gerne fra dig på tlf.:  
43 43 11 71. 

ProData Consult er altid på udkig efter 
tunge IT-konsulenter inden for følgende 
områder/kompetencer:

Se jobs og flere detaljer på: www.konsulenter.dk

Hvis du er en af “de tunge IT-konsulenter”  
med minimum 5 års professionel  
IT-erhvervserfaring er  
www.konsulenter.dk din portal! 

Vi mangler hele tiden flere erfarne  
konsulenter over hele landet.

På www.konsulenter.dk er det 
muligt at søge stillinger direkte  
samt at oprette og opdatere dit CV.

www.konsulenter.dk

PLATFORME
.NET
AS/400
CICS
J2EE
Java
Linux
MVS
SAP
SAS
Symbian OS
Tivoli
UNIX (AIX, HP, SUN…)

VMS
Windows 95/98/ME
Windows CE
Windows NT/2000/XP
METODER
CMMI
ITIL
LEAN
Prince 2
Scrum
SixSigma

SPROg/VÆRKTØJER
ASP
ASP.NET
JSP

AXAPTA
C
C#
Cobol
Cool:Gen
Java/J2EE
LINQ
NUnit
Oracle Developer
Oracle Designer
PHP
PL/1
PL/SQL
PowerBuilder 
SAP ABAP
SAP R/3
TestDirector
Visual Basic/VB.NET
Visual Studio.NET
Weblogic
WebSphere

TEKNOLOgIER
.NET
3-Tier 
AJAX
BizTalk 
Client/Server
Embedded

Internet/Intranet (DHTML, 
FTP, HTML, HTTP, POP3, SMTP, 
XML, XHTML...)

SharePoint 
SilverLight
SOA 
SOAP
TFS
WebServices
WebLogic
WAP/WML
WCF

DATABASER
Access
Adabas
DB/2
Microsoft SQL Server
MySQL
Oracle
Progress
Sybase 

FORRETNINgS- Og 
KONTORSTØTTE- 
APPLIKATIONER
Movex
Papyrus
QTP 


