CV for Thomas K.J. Julø
Personlige oplysninger.
Navn
Adresse

: Thomas Kaj Juel Julø
: Næstvedvej 212
4100 Ringsted
: 57 67 07 99
: thomas@juloe.dk
: 28. juni 1972, 37 år.
: Gift siden 1996, 3 børn 2, 11 og 14 år.

Telefonnummer.
Email
Født
Civilstand

Oversigt over uddannelse.
Nov.
Jun.
Aug.
Aug.
Aug.

1994
1993
1990
1989
1979

- sep.
- feb.
- jun.
- jun.
- jun.

1995
1994
1992
1990
1989

:
:
:
:
:

Uddannelse til løjtnant ved Hærens Træn- og Militærpolitiskole
Uddannelse til sergent ved Hærens Træn- og Militærpolitiskole
HTX, Byggeteknisk-linie, Teknisk Skole Slagelse.
EFG, Jern og Metal, El-linie, Teknisk Skole Ringsted.
Folkeskolen afsluttet med 10. klasse udvidet, Sorø Private
Realskole.

Oversigt over kurser og efteruddannelse:
Vejen til det gode salg, Ladegaard A/S, 2008.
It-kurser Movex, Databehandling ved AS-400 og DB2 ved SAS 2003-2006
Datanom fagene Basis og Grundlæggende Programmering VB ved Næstved Handelsskole, 2001 til
2002.
Ledelseskurser ved forsvaret bl.a. Forudsætninger for Ledelse og Problembehandling, 1997.
Lærerkursus ved Hjemmeværnsskolen, jan. 1996.

Sprogkundskaber:
Engelsk mundtligt
Engelsk skriftligt
Tysk mundtligt
Tysk skriftligt
Svensk
Norsk

:
:
:
:
:
:

Godt
Godt
Mindre godt
Mindre godt
Godt
Godt

Fritidsinteresser:
Madlavning, motion med cykling og fitness, motorcykel kørsel, håndbrygning af øl - har eget
bryghus, samt istandsættelse af mit hus fra 1926.

Karriereoversigt:
Maj.
Mar.
Jan.
Mar.
Dec.
Feb.
Sep.
Nov.
Mar.
Jun.

2009
2008
2007
2006
2000
1998
1995
1994
1993
1992

- maj.
- mar.
- jan.
- mar.
- dec.
- jan.
- sep.
- nov.
- mar.

2009
2008
2007
2006
2000
1998
1995
1994
1993

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Salgs- og markedsføringskonsulent, Avaleo.
Salgschef, Zealand Care.
Salgskoordinator IT, Zealand Care.
Statistikkonsulent, Zealand Care.
Chefkonsulent, Assist Danmark.
IT-instruktør/uddannelsekonsulent, IDEAL data.
Uddannelsesofficer ved Hjemmeværnsregion VI.
Løjtnant-R tjenestegørende ved Sjællandske Trænregiment.
Værnepligtig sergent ved Sjællandske Trænregiment.
Forskellige jobs, herunder kok i Magasin du Nord.

IT-KENDSKAB
Program
MS Word
MS Access
MS Excel
MS PowerPoint
MS Outlook
MS Visio
SharePoint (MOSS)
MS Frontpage
Visual Basic til MS Office
Intentia Movex 10.9
Visma CRM
Corel WordPerfect Office
Visual Basic 6.0
Delphi 7
SQL Firebird 1.51
SAS Enterprise Guide 4
DB2
B2B CRM / WEBCRM
Google Apps
Opsætning af
mobiltelefoner og PDA

Programør/underviser
X
X
X
X
X

Øvet

Kendskab

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Jeg har siden 1998 undervist i alle Microsoft Office produkter, og har i min nuværende ansættelse
afholdt interne kurser i Outlook, Word, Excel og Access.
Jeg er medudvikler på webløsning til opfølgning af indkøb for indkøbsafdeling med tilhørende
statistikmodul.
Jeg har udviklet forskellige applikationer til Access og Excel med fokus på håndtering af større
datamængder, samt udviklet en lang række af skabeloner i Word.

Karriereforløb:
Jan. 2010 -

IT-konsulent/Underviser
Undervisning i Microsoft Office og SharePoint (MOSS). Gennemførelse
af projekter og konsulentopgaver relateret til Office og SharePoint.

Maj. 2009 - dec. 2009

Salgs- og markedsføringskonsulent, Avaleo
Ansvarlig for besvarelse af udbud, afholdelse og deltagelse på messer,
ansvarlig for virksomhedens CRM.
Medansvarlig for nysalg og mersalg af systemerne til den kommunale
sektor. Systemerne er ældreomsorgssystem (EOJ), automatisk
disponeringssystem, genoptræningssystem og et
administrationssystem til socialpsykiatrien.

Jan.

Salgschef, Zealand Care/Avaleo
Efter frasalg af uddannelseskonceptet blev jeg salgschef for Zealand
Care’s IT division. IT-divisionen er den 1. maj 2009 opkøbt af Avaleo
APS.
Som salgschef har jeg ansvaret for mersalg og nysalg af en række itsystemer inden for den kommunale og regionale pleje. Systemerne er
ældreomsorgssystem (EOJ), automatisk disponeringssystem,
genoptræningssystem og et administrationssystem til
socialpsykiatrien.
Jeg har desuden ansvar for marketing, messer, strategier

2009 - maj. 2009

Salget foregår på direktions- og fagchefniveau, og jeg har den
koordinerende rolle mellem kunde, drift, salg og udviklingsafdeling.
Jeg har i denne periode afholdt interne kurser i Outlook, Excel og
Access målrettet virksomhedens opgaver.
Mar.

2008 - jan. 2009

Salgschef, Zealand Care
Som salgschef havde jeg ansvaret for udvikling af salgsstrategi og PR
for et uddannelseskoncept inden for behandling af sår. Jeg havde
desuden medansvar for salg af it-systemer inden for plejeområdet til
kommunerne.
Jeg havde 2 fagkonsulenter og en freelancesælger under mig.
Målgruppen for konceptet var hjemmeplejen i de danske kommuner.
Forhandling og salgsarbejde foregik på tre niveauer: Direktion, fagchef
og fagpersonale. Jeg havde til opgave at koordinere salg, marketing
og fagpersonale i hele salgsprocessen fra det opsøgende salg til
implementering.
Konceptet blev solgt til 5 kommuner i min ansættelsesperiode, og jeg
opnåede reportager i Jyllandsposten, DR Nyhederne og Nyhedsavisen
samt en række fagblade omhandlende konceptet og resultaterne.
Konceptet blev solgt fra i januar 2009.

Jan.

2007 - mar. 2008

Salgskoordinator (salgskonsulent), Zealand Care
Som salgskoordinator havde jeg ansvaret for mersalg og nysalg af en
række it-systemer inden for den kommunale pleje. Systemerne var
ældreomsorgssystem (EOJ), automatisk disponeringssystem,
genoptræningssystem og et administrationssystem til
socialpsykiatrien.

Salget foregik på direktions- og fagchefniveau, og jeg havde den
koordinerende rolle mellem kunde, salg og udviklingsafdeling.
Jeg har i perioden som salgskoordinator solgt 10 systemer samt haft
medansvar for marketingaktiviteter for produkterne og fik i den
forbindelse en reportage i Politikken omhandlende det automatiske
disponeringssystem til hjemmeplejen.
Jeg har i denne periode også afholdt interne kurser i MS Excel
målrettet virksomhedens opgaver.
Mar.

2006 - jan. 2007

Statistikkonsulent, Zealand Care
I arbejdet som statistikkonsulent havde jeg til opgave at opbygge en
tilkøbsydelse til et eksisterende omsorgssystem (EOJ). Systemet var
kodet i Delphi, med en Firebird database som databehandler. Oven på
EOJ systemet skulle der udvikles en model til ledelsesinformation i
samarbejde med SAS Institute.
Samtidig med min ansættelse blev virksomheden solgt, og de nye
ejere havde et andet fokus, derfor arbejdede jeg primært som itkonsulent med ansvar for at konvertere og sammenlægge kommunale
databaser i forbindelse med kommunalreformen ultimo 2006.

Dec.

2000 - mar. 2006

Chefkonsulent, Assist PC-Instruktører
Som chefkonsulent havde jeg ansvaret for at afholde og udvikle kurser
med tilhørende kursusmateriale.
Jeg blev ansat til at udvikle og afholde kurser i Corel WordPerfect
Office og Microsoft Office. Udvikling af skabeloner, databaser og
regneark fulgte hurtigt efter og jeg har udviklet en lang række
hjælpeværktøjer inden for medicinalverdenen, til HK-området og til
luftfarten. I starten var det simple værktøjer, men afslutningsvist
udviklede jeg systemer for ledelsesinformation baseret på
eksisterende datawarehouse.
Jeg har været projektleder på uddannelsesprojekter i København, Oslo
og Stockholm. Jeg har yderligere været projektleder på et
forandringsprojekt i en indkøbsafdeling (ca. 40 medarbejdere) i
Stockholm. Mit ansvar i den forbindelse var at udbygge it-værktøjerne,
processerne og beslutningsvejene til at understøtte den nye
organisation.
Jeg havde desuden til opgave at støtte afdelingsleder, teamledere i
beslutningerne for den fremtidige drift. Jeg havde i den periode et
team på op til 6 personer til at løse opgaven.
Jeg har i dette job været bosat i Stockholm i en del af tiden og det er
blevet til mere end 18 måneder i denne pragtfulde by.

Feb.

1998 - dec. 2000

IT-instruktør/uddannelsekonsulent, Ideal Data
Jeg blev ansat som uddannelseskonsulent med opgaven at afholde
kurser i Microsoft Office. Jeg var på ansættelsestidspunktet selvlært
superbruger i min afdeling i forsvaret og fik via mit private netværk
tilbudt arbejde som uddannelseskonsulent.
Jeg blev oplært internt i firmaet, i det der var frontoffice i den
daværende Office pakke fra Microsoft. Jeg havde også til opgave at
udvikle uddannelsesmaterialer og opgavehæfter til brug på kurserne.
En del af konceptet i virksomheden var også brugersupport for
tidligere kursister.

