
CV
Navn: Jesper Nielsen
Født: 27. juli 1968 i Bogense på nordfyn.
Ægtestand: Fraskilt – er i forhold.
Børn: Julie, født 2002 og Lukas, født 2004.
Bopæl: Hatting, 8700 Horsens.
Tlf.: 40 21 58 76.
Email: jnsoft@jnsoft.dk
Web: jnsoft.dk

Stærke IT kompetencer:
• MES level software, systemer og teknologier
• Projektledelse - implementering, udvikling og vedligehold
• Labels – design, print & apply
• Mærkning/registrering – RFID, stregkoder, vægte
• Software – design, udvikling, test

Stærke kompetencer som person:
• Iderig, innovativ, nytænkende.
• Punktlig, forberedt.
• Ansvarsfuld, pålidelig, dedikeret.

2018 - Udviklings konsulent, Danish Crown
Udvikling af software til MES systemer; vægt, scanning, print, socket ect.
Implementering og idriftsættelse af ovenstående teknologier i henhold 
til forretningsgrundlag, koncepter og strategier, både indland og udland. 

2017 - 2018 IT konsulent, Danish Crown
IT konsulent med projekt opgaver. Implementering af nye teknologier i henhold 
til forretningsgrundlag, koncepter og strategier, både indland og udland.

2009 - 2017 IT-tekniker, Danish Crown Horsens
IT-supporter med ansvar for den daglig drift, vedligehold og udvikling. 
Implementering af nye teknologier i henhold til forretningsgrundlag, koncepter og 
strategier. 

2005 – 2009 Virksomhedsejer, Jnsoft.
Udvikling af kundespecifik software inden for stort set alle nævnte kompetencer. 
Hertil projektledelse, rådgivning og system udvikling.

2001 – 2005 IT-tekniker og sælger, Axicode Vægtgruppen.
Udvikling af software. Servicetekniker på labelprintere, kortprintere, vægte og 
stregkodescannere. Salg af systemer, udstyr og tilbehør.

1999 – 2001 Servicetekniker, Cerealia Unibake(Hatting Bageri).
Vedligehold af produktions udstyr, herunder labelprintere.
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Teknologier jeg har arbejdet med:
• Udvikling – C#, VB, HTML, PHP, Pascal, Python, Clarion
• Databaser – SQL, SQLExpress, SQLite, Access, Topspeed, Azure, MySQL
• Labeldesign – CodeSoft, LabelCraft, Bartender, Labelshop
• Labelprintere – Intermec, Zebra, Datamax, Eltron
• Hardware – Terminaler, håndterminaler, PC, servere, switche
• Interfaces – RS232, socket, webservices, XML, CSV

Mennesket Jesper Nielsen

Foreningsarbejde:
• Brygger i Ølsted Bryglaug.
• Hatting e-sport opstart. Teknik og sponsorer.
• Hatting  Antenneforening 2007 – sammenlægning med Antenneforening Horsens Syd 

2008, valgt ind i bestyrelsen i Horsens Syd i 2009, salg til Stofa, i brugerråd til dd.
• Medlem af initiativgruppen til IT-forum Horsens-Hedensted.
• Foreningen SORD 2003 – 2009. Bestyrelsesmedlem, kasser, næstformand, fungerende 

formand, webmaster.
• Grundejerforening 2001 – 2012. Næstformand.

Sprog:
Dansk Modersmål.
Engelsk Tale og skrift.
Tysk Forstå, lidt tale.
Spansk Meget lidt, men meget fascineret af sproget og landet.

Interesser:
Hjælper Hatting Y's mens 2 gange om året med loppemarked.
Aktiv blues lytter. Deltager i diverse koncerter i DK og rejser af og til udlands for samme. Er 
kendt af lokale musikere og blues forening og integreret i miljøet.
Familieliv med børn, kæreste, hus og have + natur.
Programmering og udvikling, gerne med sensorer og robotter.
Biavler og øl-brygger.

Uddannelse:
Folkeskole 10. klasse 1985
EFG Bygge & Anlæg 1985/1986
Automatikmekaniker lærling, udlært april 1990

Kurser:
Projektledelse,  C# (.NET) avanceret, truckcertifikat & forskellige job relevante kurser gennem 
tiden.


