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Peter Buhl
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Kategori B (og egen bil).

Personlig og faglig profil
En pragmatisk og fleksibel holdspiller der med lethed indgår i et fagligt team. Struktureret, pligtopfyldende, vedholdende og
via faglig stolthed motiveret til at arbejde selvstændig og selvhjulpet. Det er mig.
Organisatorisk talent, kommunikator, brobygger, pragmatisk og fleksibel
At udfordre status quo og åben kommunikation er naturligt for mig, ligesom det også er vigtigt at være løsningsorienteret,
nysgerrig og kreativ, uden at være fastlåst i ét verdensbillede, men åben og iderig i forhold til de aktuelle opgaver og det
nødvendige setup, som gør det let og naturligt at kommunikere på alle niveauer i virksomheden.
Jeg er kvalitets- og detaljebevidst, idérig og en nysgerrig markedsøkonom samt autodidakt it-konsulent med fokus på brugersupport og -servicering, inkl. forbedret og/eller ny funktionalitet. Jeg bidrager med kompetencer ifm. anvendelse af den
nyeste teknologi, installation, håndtering, service, telefon- og onsite support og løsning af komplekse opgaver af stor diversitet, særdeles grundigt kendskab til Microsoft-teknologier, samt stor erfaring med 1. og 2. level supportopgaver. Som mangeårig konsulent indenfor IT-sektoren brænder jeg for at gøre en forskel ved at være medvirkende til at øge brugen og værdien
af IT-systemer og værktøjer.

Erhvervserfaring
1998 – 2015 Konsulent, Danske Maskinstationer og Entreprenører, Vejle
- Microsoft support specialist – undervisning, support
- Bruger- og Systemadministration
- Teknisk konsulent – pc, server, netværk, dokumentation
- Projektstyring & markedsføring
Resultat: Opbygget en stor og stadigt voksende kundegruppe med efterspørgsel efter dybtgående branchekendskab og høj faglig
kompetence.

2016 – 2017 It- & ERP ansvarlig, Variant A/S, Vejle
- Ansvar for it-drift inkl. udvikling, integration og implementering af NAV-funktionalitet, daglig support af brugere, lokalnet, servere samt
dokumentation.

2017 - 2017 Implementerings- & supportkonsulent, Brugerdata A/S, Nørre Aaby
- Konsulent – opstart af nyt forretningsområde & kundesegmenter
- Igangsætning af løsninger – til nye og eksisterende kunder og brugere
- Kundesupport og hotline – særligt interaktionen mellem administrative løsninger og Brugerdata-systemet

2018 – 2019 Support Specialist, Acies A/S, Lysbro, Silkeborg
- Ansvarlig for support og hotline: Ekstern kundesupport via CRM/ticket-system, telefon og e-mail. Hotline til eksterne kunder.
- Kundesupport, hotline og dokumentation – særligt vedr. branchespecifikke produktionsstyringsløsninger til vindues- og dør-industrien,
samt interaktion mellem de administrative løsninger og produktionsstyringen.
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Frivilligt arbejde
2011 -

Bluesforeningen CROSSROADS, Vejle - crossroads-vejle.dk

Formand
Arrangør
Skribent
Web

– siden 2011
– arrangerer årligt mindst 12 blueskoncerter
– artikler og andet indhold til foreningens hjemmeside, direct marketing og markedsføring via online og sociale medier
– Administration, udvikling og vedligehold af hjemmeside

Resultat:
Som spydspids har jeg været foregangsmand i arbejdet med at opbygge et stort antal medlemmer af
bluesforeningen og med succes oparbejdet et trofast stampublikum til koncerterne. De seneste 2-3 år har CROSSROADS
ikke alene manifesteret sig som byens mest succesrige arrangørforening, mens også Danmarks mest succesrige bluesforening. Dette med udsolgte koncerter på stribe.
2015 – 2017 European Blues Union, Bruxelles - europeanbluesunion.com
•

Project Manager - European Blues Challenge 2017, Denmark

Den Europæiske Blues Union, European Blues Union, organiserer hvert år en Blues Challenge. Værtskabet for den 7. udgave blev tildelt. Hovedbegivenheden fandt sted d. 7. og 8. april 2017 i Forum Horsens, med åbningsaftenen d. 6. april på
Horsens Ny Teater. I uge 14 op til eventet, blev der suppleret med aktiviteter på forskellige lokationer i Horsens, bl.a. på
Fængslet, i Kuben.
I 2017 havde begivenheden 21 deltagere fra lige så mange forskellige europæiske lande.

Uddannelser
1996 - 1998
1995 - 1996
1992 - 1994

EDB-økonom, Handelsakademiet/Vejle Business School
Datamatiker, 1. og 2. semester, EDB Skolen, Vejle
Markedsøkonom, Handelsakademiet/Vejle Business School

Microsoft certificeringer
Dynamics NAV Superuser, 2016. Dynamics Sure Step certificering, 2011. Sales Academy, 2008. Navision C5 konsulent, 2001.

Sprogkundskaber
Dansk
Engelsk
Tysk

Modersmål
Forretningsniveau i skrift og tale
Samtaleniveau

Grundlæggende IT- kompetencer
Windows, klient
Windows server
Office-pakken
Præsentation
Sociale medier

Superbruger, Microsoft Windows 7, 8, 10
Bruger, Microsoft Server 2008, 2012
Superbruger i Microsoft Office produkter
Brugererfaring med PowerPoint og Photoshop
Rutineret bruger af sociale medier – også i markedsføringssammenhænge

Fritidsinteresser og personlige forhold
Jeg bor alene i eget hus, er ugift og har ingen børn men egen bil.
I min fritid har jeg dyrket meget sport og får energi af at gå (lange) ture i naturen med venner og familie. Jeg er resultatorienteret og lærenem og udfordrer jeg mig selv fagligt bl.a. gennem mit frivillige arbejde.
Jeg har et stort socialt netværk og er aktiv i nærmiljøet, særligt med fokus på de gode oplevelser på den anden side af skærmen, der ude hvor livet leves og pulsen mærkes.
I mine ferier ynder jeg at opleve andre kulturer, små og store byer såvel som naturen.

Referencer
Kan indhentes efter aftale.
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