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Civilingeniør i modellering & computing 

Resumé 
Med mine 25 år er jeg stadig i besiddelse af ungdommens energi og vitali-

tet. Men jeg er langtfra uerfaren inden for projektledelse og organisering af 

krævende events på internationalt niveau. Min baggrund er to videregå-

ende uddannelser. I 2015 blev jeg Bachelor of Science i matematik og fysik 

fra Roskilde Universitet. Senest er jeg dimitteret som civilingeniør fra Dan-

marks Tekniske Universitet. I ingeniøruddannelsen har jeg samarbejdet 

med det teknologiske serviceinstitut FORCE Technology om videreudvikling 

af det teoretiske grundlag for skibssimulatorer, der anvendes ved uddan-

nelse til manøvrering af containerskibe. Derved jeg har fået indsigt i de fysi-

ske parametre, som påvirker navigationsforhold til havs. I London har jeg 

gennemført en internationalt anerkendt uddannelse i bartending og ser-

viceledelse. Med syv års erfaring inden for branchen kombineret med ind-

sigt i ledelse af børn og unge i spejderbevægelsen har jeg opnået kompe-

tencer, som har gjort mig til formand for Dansk Bartender Laug. I kraft 

heraf er jeg netop i 2017 ansvarlig for gennemførelse af verdensmesterska-

berne i bartending her i København – en event af kolossale dimensioner, 

som selvsagt kræver et øje på hver en finger og en sikker sans for svanceret 

ledelse, organisering, sponsering, logistik og mediestyring. Dette foreløbige 

ståsted i tilværelsen har betydet, at jeg er vant til at repræsentere erhver-

vet udadtil i ind- og udland samt at arbejde med overenskomststof, mar-

kedsføring og pressekontakt på højt niveau (billedet viser mig i en situa-

tion, hvor jeg interviewes til en finsk nyhedstjeneste). Bartending er mere, 

end de fleste er klar over. I faget indgår discipliner som økonomi, hygiejne, 

logistik, gæstepleje, psykologisk forståelse og samarbejde med tilgræn-

sende fagområder i et travlt restaurationsmiljø under krævende vilkår. Ved 

siden af studierne har jeg haft et konsulentjob, som har givet mig kendskab 

til kvalitets- og driftsledelse. Denne rolle har ført mig vidt omkring med bi-

stand til etablering og implementering af digitaliserede ledelsessystemer 

(bl.a. ISO 9001) i Naturstyrelsen, flere danske kommuners natur- og miljø-

administrationer, et antal industri- og servicevirksomheder samt i klinikker 

inden for sundhedssektoren, herunder fertilitets- og tandklinikker. På 

denne baggrund er jeg klar til nye udfordringer og erfaringsdannelse i disse 

disruption-tider.  

 

Uddannelse 
Februar 2015 – februar 2017 

Civilingeniør i matematisk modellering & computing fra DTU med speciale 

i stokastisk dynamisk modellering. Vægtet gennemsnit 7,4. 

 

Der er opnået avanceret viden og praktisk erfaring inden for følgende kom-

petencer områder: 

• Opstilling, implementering, analyse og anvendelse af matematiske mo-

deller til at beskrive dynamiske systemer afhængig af flere variable 

• Udførelse af multivariable statistiske analyser 

• Udførelse af numeriske beregninger og simulationer – deterministiske 

som stokastiske 

• Stokastiske processer, sandsynlighedsregning og dynamiske regulerings-

algoritmer 

• Løsning af åbne naturvidenskabelige problemstillinger og se disse i sam-

fundsmæssig belysning 

Kontaktoplysninger 
Adresse: Backersvej 127, 1., DK-2300 Kø-

benhavn S 

Fødselsår: 1991 

Modersmål: Dansk 

Nationalitet: Dansk statsborger 

Telefon: +45 22873860 

Mail: formand@bartenderen.dk; 

dar@tapfreelance.dk; daniel_abild-

gaard@msn.com 

LinkedIn: www.kortlink.dk/qnmu  

 

Faglige kompetencer 
Matematiske modeller  

Kvalitetsledelse   

Logistik og driftsledelse  

Statistiske analyser  

Systemer og workflows  

Basale regulerings processer  

Numeriske simuleringer  

 

Personlige kompetencer 
Fleksibilitet og omstillingsevne  

Holdånd og projektledelse  

Vedholdenhed og flid  

Åbenhed og udadvendthed  

Empati   

Gåpåmod   

Selvstændighed   

Overblik og dømmekraft   

 

IT-kompetencer 
Microsoft Office  

RStudio   

LaTeX   

Windows   

D4InfoNet ®    

Matlab   

SAS  
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I mit speciale opstillede jeg en MISO-model, på baggrund af eksperimentel 

data, der belyste hvilken indflydelse det har på manøvreringen af contai-

nerskibe, at kaptajnen er erfaren. Specialet blev skrevet i samarbejde med 

den maritime afdeling af FORCE Technology. Jeg kunne påvise, at der var 

signifikant evidens for, at kaptajnens erfaring har stor indflydelse på, hvor-

dan kaptajnen manøvrerer containerskibet. 

 

August 2011 – januar 2015 

Bachelor of Science fra RUC med speciale i matematik og fysik. Vægtet 

gennemsnit 9,2. 

 

Der er opnået viden og praktisk erfaring inden for følgende kompetencer 

områder: 

• Matematikkens kerneelementer, symbolsprog, formalisme og håndtere 

deres rækkevidde 

• Analyse og refleksion over grundlaget for og egenskaberne ved matema-

tiske modeller 

• Termodynamik, klassisk mekanik, statistik mekanik og fysisk modellering  

• Koordinering, planlægning og udførelse af gruppearbejde inden for egne 

og udefra fastsatte rammer 

• Tværfaglige, naturvidenskabelige analyser 

• Design og gennemførelse eksperimentelle undersøgelser 

 

Mit bachelorprojekt omhandlede kortlægning af matematikken bag digital 

billedbehandling. Projektet havde særlig fokus den matematiske forbindelse 

mellem analoge billeder og deres digitale repræsentation. Desuden arbejde-

des der med en dybere forståelse af de værktøjer, som er nødvendige for at 

kunne manipulere store datamængder. 

 

August 2007 – juni 2010  

Student fra Nærum Gymnasium med fagkombinationen Matematik A, Fy-

sik A, Kemi B. Vægtet gennemsnit: 10,3. 

Ingeniørrelateret erhvervserfaring 
Tidsperiode Virksomhed Stilling Opgaver og ansvarsområder 

apr. 2017 – RMG-Inspek-
tion A/S 

Systemudvikler 
Deltidsansat 

• Tovholder for it-udviklingsprojekter såsom internetbaseret 
egenkontrol med bookingsystem 

• Udvikling, vedligeholdelse og implementering af internetbase-
ret kvalitetsledelsessystem. Systemet danner grundlag for virk-
somhedens DANAK-akkreditering til inspektion af brandalarm-
systemer 

• Analyse og strukturering af interne workflows 

• Undervisning i brugen af D4InfoNet 

• Redigering af D4InfoNet-dokumenter 

• Oprettelse og udvikling af diverse grafiske flows 

okt. 2013 –  TAPFREELANCE 
ApS 

Juniorkonsu-
lent 
Deltidsansat 

• Analyse og strukturering af interne workflows 

• Undervisning i brugen af D4InfoNet 

• Redigering af D4InfoNet-dokumenter 

• Oprettelse og udvikling af diverse grafiske flows 

• Skriftlige/telefoniske svar på kundehenvendelser 

aug. 2010 – 
aug. 2013 

Fonden Dansk 
Standard 

D4 Instruktør 
Deltidsansat 

• Redigering af D4InfoNet-dokumenter 

• Oprettelse og udvikling af diverse grafiske flows 

Sprog 
Dansk   

Engelsk  

Fransk   

 

Kurser 
• Førstehjælpskursus, november 2013  

• European Bartender School, London, 

oktober 2010 

• Førstehjælpskursus, november 2009 

• Førstehjælpskursus, april 2008 

• EF Sprogrejse, San Francisco, juli, 2007  

• Patruljelederkursus, Mystifik Spejder-

center, oktober 2005 

• Patruljelederkursus, Kulsø Spejdercen-

ter, oktober 2004 
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Servicerelateret erhvervserfaring 
Tidsperiode Virksomhed Stilling 

nov. 2016 – Restaurant Geist Tjener & bartender 

sep. 2015 – okt. 2016 Restaurant Almanak Tjener & bartender 

maj 2014 – sep. 2015 Bootleggers Cocktailbar Bartender 

okt. 2013 – maj 2014 Zoo Bar & Kitchen Bartender 

okt. 2013 – okt. 2013 Maersk Line Service- og sikkerhedsmedarbejder 
ved event ang. lanceringen af Triple-E 
containerskibet på Langelinie. 

apr. 2012 – okt. 2013  The Drunken Flamingo Bartender 

okt. 2011 – apr. 2012  Diskotek Penthouse Barchef 

aug. 2011 – okt. 2011 Diskotek Penthouse Bartender 

nov. 2010 – aug. 2011 Diskotek IN Bartender 

 

Frivilligt arbejde 
Medlemskaber af og udpegninger til frivillige bestyrelser 

2015 – Formand for Dansk Bartender Laug. Interesseorganisation for bartendere 
arbejdende i Danmark. Ansvarlig for drift, organisation, økonomi og afhol-
delse af arrangementer. Største arrangement er det årlige Officielle Dan-
marksmesterskab i Bartending   
Se laugets hjemmeside: www.bartenderen.dk  

2014 – 2015  Næstformand i Dansk Bartender Laug. 

2013 – 2014  Sekretær i Dansk Bartender Laug. 

2011 – 2016  Ungt Divisionsrådsmedlem, Det Danske Spejder Korps 

2011 – 2016  Ungt bestyrelsesmedlem, Kgs. Lyngby Gruppe, Det Danske Spejderkorps 

2005 – 2007  Elevrådsformand, Engelsborgskolen 

2004 – 2005 Næstformand i elevrådet, Engelsborgskolen 

 

Fritidsinteresser og civilstand 
Jeg er siden 2015 faktisk samboende med radiografstuderende Sofie Laforet (f. 1982). Desuden har jeg medansvar for 

den 5-årige dreng Noah. I min fritid går jeg til spinning op til flere gange om ugen og mine helt store interesser er ga-

stronomi og ønologi. Efter et par års pause forventer jeg at genoptage min interesse for svømning, idet jeg tidligere 

var eliteholdssvømmer for Gladsaxe Swim Copenhagen, hvor jeg deltog i en række Danmarksmesterskaber og regio-

nale finaler. Mit speciale var og er butterfly og crawl. Jeg er desuden, siden 1999, klanspejder i Kongens Lyngby 

Gruppe, Det Danske Spejderkorps, hvor jeg hjælper til ved større madlavningsarrangementer og tilsvarende aktivite-

ter.  

 

Sundhedsforhold 
Jeg har ikke gennemført militærtjeneste pga. såkaldt frinummer, men jeg er i øvrigt fuldstændigt sund og rask og er 

ikke-ryger. Mig bekendt uden handicaps eller livsstilssygdomme.  

 

Referencer 
Oplyses efter aftale.  

http://www.bartenderen.dk/

