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 OKT.. Det er dog kun et lille udvalg af de profiler, vi kan
formidle.

LEDIG KONSULENT KOMPETENCE FRA
CONSULT SOLUTIONS
CS har gode erfaringer med at hjælpe til i de situationer, hvor
projekterne står stille pga. af ressource mangel. Vi har i øjeblikket
ledig kapacitet hos konsulenter inden for bl.a.

1. Sitecore 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, hvor man skal
fortolke og omdanne kundens krav til en teknisk løsning. Jeg har forståelse for
kundens synsvinkel, og bestræber mig for at levere en vare for at hjælpe kunden i
deres forretning. Jeg er realist og forstår nødvendigheden i kompromis for at sørge
for at tingene fungerer til tiden. Jeg er omstillingsparat og skal tit tilegne mig nye
viden for at indfrie kundens nye ønsker, eller for at rette eksisterende systemer til,
for at bugfixe og holder dem i liv. Jeg har arbejdet med C, Java, C# og Javascript.
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,
SQL-databaser, og Solr-søgning.
KODE:PKI Se CV her: www.consult-solutions.dk/cv/pki.pdf

2 Løsningsarkitekt, .NET udvikler .
Cand. Scient. i datalogi fra KU, konsulent med speciale i arkitektur og udvikling
på Microsoft .Net platformen, 18 års erfaring fra 30+ virksomheder.
Nøglekvalifikationer er specificering, design og udvikling, løsningsarkitekturer,
analyser, ledelse, drift, dokumentation, forandring, metode, bindeled til kunder og
leverandører, rådgivning. Algoritmer, ny teknologi, generiske og dynamiske
mekanismer og frameworks, serviceorientering, busser, integration, distribuerede
systemer, persistering, plug-ins, dataflows, processeringer, konvertering,
simuleringer, synkroniseringer, trådninger, automatiseret kodegenerering,
automatiserede tests, databaser, datastrukturer, komplekse forespørgsler og
udtryk, business intelligence
KODE:CLO Se CV her: www.consult-solutions.dk/cv/clo.pdf
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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.

3. Mainframe udvikler M.M.
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.consult-solutions.dk/cv/jfa.pdf

Ydelser til alle brancher

4. JAVA Arkitekt M.M.
TVE har over 15 års erfaring fra full-stack systemutvikling og arkitektur innen Java
– han har også god erfaring med C++ og C# fra ulike prosjekter og stillinger. Han
er utdannet Bachelor i Computer Engineering ved Ingeniørhøyskolen i København
og er i tillegg tungt sertifisert på Java plattformen
KODE:TKL Se CV her: www.consult-solutions.dk/cv/tve.pdf

5. IOS/ Konsulent
Mobile app developer, deeply engaged 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.consult-solutions.dk/cv/dkr.pdf

6. Udvikler i C# /.NET M.M.
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Konsulenten er en erfaren Microsoft systemudvikler og designer med fokus på C#, C++,
Visual Studio og Delphi. Næst efter godt databasedesign, lægger konsulenten stor vægt på
objekt orienteret udvikling. Gennem mere end 15 år som ekstern konsulent, har
konsulenten fået opbygget en erfaring til hurtigt at tilpasse sig en ny organisation, samt
indsigt i virksomhedens værktøjer og løsninger.
KODE:LHJ CV her: www.consult-solutions.dk/cv/pbe.pdf

7. TEST konsulent M.M.
Gennem de sidste 14 år har jeg fungeret som henholdsvis testmanager,
projektleder, koordinator og afdelingsleder inden for de forskellige brands i Danske
Bank koncernen. Desuden har jeg været ansat som teknisk servicemedarbejder i
Forsikring /Topdanmark, Bikuben Kunder og bank, Sverige Kunder og bank, Irland
Kunder og bank og Finland Kunder og bank alle ifølge med visionen en koncern en
platform.
KODE:KPE Se CV her: http://www.consult-solutions.dk/cv/kbe.pdf

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 os for
en uforpligtende samtale.

DET HANDLER OGSÅ OM ØKONOMI
DERFOR ER VI ET GODT VALG

Consult Solutions bemander vore
kunders projekter med:
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Software arkitekter
Projektledere
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