CURRICULUM VITAE
Thomas Albech

Profil
Min praktiske tilgang til IT har udstyret mig med fundamentale
kompetencer indenfor, både support, design og drift af IT
systemer, samt evnen til hurtigt at skabe overblik og arbejde
organiseret.

Tlf. +45 71 99 67 12
thomas@albech.dk
Guldborgvej 3b,
DK-4990 Sakskøbing

Jeg er resultatorienteret og arbejder målrettet. I mit arbejde vægter jeg godt samarbejde højt. Jeg er god til at
lytte og god til at forstå andres behov og synspunkter.
Dette, kombineret med mine evner indenfor kommunikation, gør, at jeg er god til at arbejde sammen med meget
forskellige mennesker, på tværs af fagområder, organisationer og afdelinger.
Jeg er både organiseret og kreativ, og bidrager derfor tit med en lidt anderledes og skæv tilgang til tingene. Jeg
er positiv, humoristisk og udadvendt, og dette er kvaliteter, jeg værdsætter at have med mig i min arbejdsdag.

Erhvervserfaring
Site Manager CPH-DC
niXtech (Danmark)
2011 →
Ansvar for etablering af datacenter i Danmark og herefter ansvarlig for daglig drift og tekniske
medarbejdere.

Senior IT Administrator
Aware Coorporation (Thailand)
2009 → 2011
Administration af infrastruktur, herunder Cisco netværk og IBM hardware.

System Administrator/Integrator CNX-DC
niXtech (Thailand)
2007 → 2009
Design og integration af mail, DNS og backup services. Implementation af RT-ticketsystem, til at
håndtere kunde support.

Freelance Konsulent
(Danmark)
2003 → 2006
Konsulentopgaver og undervisning for bl.a. Novo Nordisk, LEGO og Elektrolux.

Projectchef
ITE – Interactive Television Entertainment (Danmark)
2000 → 2003
Daglig leder for 3 udviklingshold i spilindustrien, hvor der i perioden blev produceret 9 spiltitler.

System/software Supporter
Crystal Graphics (Danmark)
1997 → 2000
Produktspecialist for Alias|Wavefront og Silicon Graphics. Ansvar for etablering af Alias|Wavefront
support organisation i Norden.

Jr. System Administrator
Microhill/Webcity (Holland)
1995 → 1996
Daglig drift og vedligeholdelse af Silicon Graphics systemer.

Uddannelse
HTX student med speciale i elektronik
Industri og Håndværkerskolen Nyk. F.
1991 → 1995
Kurser
PRIMERGY Install and Manage Hyper V
Sprog
Dansk
Engelsk

5/5
4/5

IT
Xenserver
Vmware
Linux
Windows
Storage
Netværk
Backup

4/5
3/5
5/5
3/5
4/5
4/5
4/5

Tillidshverv
Bestyrelsesmedlem i Ejerforeningen
Drejøgården
2001 → 2003
Personligt
Kørekort B
Født d. 1 maj 1974

