LEDIG KONSULENT KOMPETENCE
CONSULT SOLUTIONS, 16 år i branchen.

Står projektet stille pga. ressource mangel, så kontakt CS
Herunder kan De se et udvalg af konsulenter med ledig kapacitet på vores kompetence-liste for
DECEMBER 2018 Det er dog kun et lille udvalg af de profiler, vi kan formidle.

7. Løsningsarkitekt, .NET
udvikler.
Konsulenten er erfaren i rådgivning,
design og udvikling indenfor Microsoft
med fokus på IT-arkitektur, integration
og distribuerede problemstillinger i
større miljøerHan er en dygtig
analytiker, designer og konstruktør.
KODE:LHJ CV her: www.consultsolutions.dk/cv/lhj.pdf

2. JAVA Arkitekt M.M.
Konsulenten har over mange års erfaring
fra full-stack systemutvikling og arkitektur
Java – han har også god erfaring med
samt C++ og C# fra ulike projekter og
Som person er jeg meget humoristisk
anlagt og lægger meget vægt på at mit
arbejde skal være både analytisk og
kreativt. Den kreative side dyrker jeg i
fotografering, som er min hobby.
KODE:JJT Se CV her: www.consultsolutions.dk/cv/jjt.pdf

Referencer











Foss
ATP
Danske Bank
Nykredit
Dong
DSB
Egmont
SDC
KPMG
flere referencer..

Om os

Consult Solutions rådgiver og
bemander diverse projekter inden
for udvikling, software
integration, test- og
projektledelse. Vi er et dansk
konsulent-hus, som hjælper
kunderne der hvor projekterne
står stille pga. af ressource

mangel.

LEDIG KONSULENT KOMPETENCE
CONSULT SOLUTIONS, 16 år i branchen.
Ydelser til alle brancher

3. IOS-UDVIKLER M.M.










Mobile app developer, with programming
primarily Swift, Objective-C, but also
Android(Java). I’m always curious about
what is happening in the fast pace
development of the mobile platforms. iOS
development, which involves Swift, and
Objective-C programming. I also have a
strong graphic eye and used to working
with Adobe´s tools like Illustrator,
Photoshop and After Effects
KODE:DKR CV her: www.consultsolutions.dk/cv/dkr.pdf

Bank
Pension
Forsikring
Tele
Medicinal
Industri
Produktion
Medie

KODE:JJT Se CV her: www.consultsolutions.dk/cv/jjt.pdf

BACK & FRONTEND

4. Sitecore konsulent M.M.
Jeg er en effektiv udvikler, med over 20
års erfaring. Jeg har en høj sans for
kvalitet i kode, og jeg er motiveret af
komplekse problemstillinger,. Jeg er
omstillingsparat og tilegne mig nye viden.
Jeg De sidste 13 år har jeg arbejdet i
.NET og C#, hvor jeg har været backend
udvikler med til at udvikle B2B og B2C
løsninger, hvor flere er baseret på
Sitecore CMS,
KODE:PKI Se CV her: www.consultsolutions.dk/cv/pki.pdf
KODE:JJT Se CV her: www.consultsolutions.dk/cv/jjt.pdf

5. Mainframe udvikler
Jeg har et godt solidt kendskab til den
finansielle sektor gennem mere end 25 år i
branchen. Faglige Kompetencer:
Programmeringssprog: PL1, Cobol, CICS,
VAG, DataStage, RDZ Java (p.t. på kursus
i Java) Databaser: DB2, DL/1
Diverse mainframe: JCL, QMF, OPC, SQL,
MQ Systemudvikling: Agil systemudvikling
med brug af Scrum og
CV:JFA. Se CV her: http://www.consultsolutions.dk/cv/jfa.pdf

Consult Solutions
bemander projekter
med:







Testere
Testmanagere
Projektledere
Analytikere
Software udviklere
Software arkitekter

Det koster ikke noget at
spørge! Såfremt I står i en
situation, hvor I har behov for
assistance fra en eller flere af
ovennævnte konsulentprofiler,
eller blot ønsker at høre, hvad
vi evt. ellers kan hjælpe med i
fremtidige projekter, er I
selvfølgelig velkomne til at
kontakte mig for
en uforpligtende samtale. Eller
sende os en forespørgsel på en
konkret profil for at teste vores
match- og pris evner
Vores timepris er typisk 20
til 30 procent lavere end hos
de større konsulenthuse,
bl.a. derfor anvender vores
mange faste kunder os

KONTAK OS HER

