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Curriculum vitae for Asger Winther Dahl
-KontaktinformationAdresse: Asger Winther Dahl
Bedervej 56
DK-8320 Mårslet

Mobil: +45 2076 2067
E-mail: asger@dahl.dk
Web: awd.dk

LinkedIn: linkedin.com/in/asgerdahl
Alder:
32 år
Baggrund: Cand.IT i Informationsvidenskab

-SpidskompetencerAnsvarlig  Engageret  Kommunikativ stærk  Forretningsorienteret  Nysgerrig  Struktureret
-Baggrund og ambitionerMin baggrund giver mig en forståelse for, hvordan teknologi påvirker mennesker og
forretning. Når jeg går ind i noget, gør jeg det meget engageret – for det jeg laver, vil jeg
gøre ordentligt. Jeg brænder for IT, digitalisering og projektledelse og det at få mennesker
til at arbejde sammen, og trives derfor med ansvar, beslutninger og kompleksitet. Og så
er jeg frem for alt en rigtig go’ kollega med godt humør og masser af idéer!
Ledelse i Praksis (lederkursus) gennemført januar 2018 ved Erhvervsakademi Aarhus samt
certificering i PRINCE2 (projektledelsesmodel) opnået november 2014.
-Eksempler på konkrete arbejdsområder Hyppig kundekontakt og ekstern berøringsflade med samarbejdspartnere
 Behovsafklaring via dialog og med afsæt i kundens eksisterende forretningsprocesser
 Udvikling og implementering af website eller webshop – Wordpress, Magento, Umbraco m.fl.
 Serviceminded bindeled ml. en teknisk og ikke teknisk verden
 Planlægning, koordinering og eksekvering af samt opfølgning på projekter
 Rekruttering, fastholdelse og motivering af medarbejdere
 Udarbejdelse af analyser, rapporter og beslutningsoplæg, samt administrativ support for ledelsen
-Ansættelsessteder2018
Feb..’18 –>
Projektleder og rådgiver ved Web2Media, Aarhus
2015
Jan.’15 – jan.’18

Projektleder & IT-ansvarlig ved Jydsk Emblem Fabrik, Malling

à Projektleder med ansvar for kravspecifikation, estimering, kontakt til udvalgte storkunder og
udviklingsteam, samt test, levering og vedligeholdelse. IT-ansvarlig med uformelt lederansvar for den
daglige drift, budget og support af +30 brugere, samt rekruttering og motivering af medarbejdere

”

Inden for de ovennævnte områder har Asger arbejdet resultatorienteret og målbevidst på en dygtig og
selvstændig måde. Asger er en loyal medarbejder og som person meget venlig, rolig og stabil og vellidt af
alle i firmaet. Vi kan medgive vore bedste anbefalinger og står gerne til rådighed, hvis De ønsker
yderligere oplysninger om Asger herfra.”
– Inge Marie Junior, Jydsk Emblem Fabrik

2012
Apr.’12 – nov.’13

Specialeforløb ved DANSK HR, Risskov

à Facilitering af vidensdeling i eksterne ERFA-netværk

Mar.’12 – apr.’18

Mediekonsulent og webudvikler for konsulentvirksomheden Strategy Lab, Aarhus

à Udvikling af mobilplatform, opdatering af strategylab.dk, administrering af nyhedsbreve og SEO
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2010
Sep.’10 – mar.’12

Studentermedhjælper ved DANSK HR, Risskov

à Udarbejdelse og opdatering af HR-værktøjer, skrivning af artikler, tekniske opgaver og support,
samt opdatering og vedligeholdelse af danskhr.dk

”

Asger har i sin arbejdsform vist sig at være struktureret og har med en seriøs og interesseret indstilling
til arbejdet altid imødekommet nye arbejdsopgaver med en positiv tilgang og godt humør. Han har med sin
tekniske viden og uddannelsesmæssige baggrund inspireret os til nye medlemsinitiativer.”
– Mette Nørlem, DANSK HR

2009
Maj.’09 – okt.’10

Studentermedhjælper ved Strategy Lab, Aarhus School of Business

à Webudvikler samt portalansvarlig for strategylab.dk tilknyttet Anders Drejers’ forskningslaboratorium
for strategi, ledelse, innovation og forretningsudvikling

”

Asger er selvkørende, pligtopfyldende og han udviser et stort drive og faglig nysgerrighed. Han har i sin
ansættelse vist, at han kan bevare overblikket og roen i en kompleks organisation, hvor tingene ofte går
stærkt.”
– Jane Sol Hauge, Strategy Lab

2007
Nov.’07 – aug.’09

IKT-supporter ved IKT-afdelingen, Aarhus School of Business

à Ansvar for support af hardware, software, telefoner og printere på Institut for Ledelse og Marketing

”

På det menneskelige plan er Asger kendt som en glad, venlig og serviceminded person, og nyder stor
respekt blandt sine kolleger. Både hvad angår fagligheden i det arbejde, han udfører og på baggrund af
hans personlighed og sociale egenskaber. (…) Han har igennem hele ansættelsen vist, at han er en person,
man kan tillægge ansvar og frie rammer.”
– Andreas Heuwinkel, IKT/Aarhus School of Business

à Se aktiviteter for min 10 års freelance-bibeskæftigelse på linkedin.com/in/asgerdahl
-Uddannelse2018
Sep.’17 – jan.’18

Ledelse i Praksis ved Erhvervsakademi Aarhus

à Enkeltfag i ledelse med særligt fokus på mentoring, læringstilgange og motivation, tildelt karakter: 10

2014
Sep.’09 – jan.’14

Kandidat i Informationsvidenskab (Cand.IT) ved Aarhus Universitet

à Kandidatspeciale omhandlende vidensdeling i eksterne netværk, tildelt karakter: 10

Nov.’14

2009
Aug.’06 – aug.’09

PRINCE2 Foundation-certificering ved APMG-International
Bachelor i Informationsvidenskab ved Aarhus Universitet

à Bacheloropgave omhandlende motivationen bag frivilligt arbejde, tildelt karakter: 12

2008
Aug.’08 – jul.’09

2005
Aug.’02 – jun.’05

Supplering i Erhvervsøkonomi ved Aarhus Universitet
Teknisk student (HTX) ved Teknisk Gymnasium Christiansbjerg, Aarhus

à Afgangsprojekt omhandlende holdningskampagne for anti-pirateri, tildelt karakter: 11
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-Frivilligt arbejde og bestyrelsesposter2012
Nov.’12 – feb.’13
Kursusplanlægger og -afholder ved FNUG, Svendborg
Sep.’12

2008
Jul.’08 – aug.’09

2007
Apr.’07 – sep.’10

Deltager i workshop ved FNUG, Vejle – i samarbejde med FORCE Technology og Abbott
Besøgsven under Besøgstjenesten ved Dansk Røde Kors, Aarhus
Bestyrelsesmedlem i Ejerforeningen Chr. Wærums Gade 8, Aarhus

-Fritid og interesserJeg går op i en sund livstil og derfor er motion og træning en vigtig del af mit liv. Dog er jeg stor fan af
Netflix og amerikanske actionserier på sofaen, hvor jeg lader op og får ny energi. I midten af 2018 blev jeg
far til Ellen – en glad, lille krudtugle, som fylder det meste af min fritid. Tiden med kæresten, familien og
vennerne prioriterer jeg højt.
à Referencer og eksamensbeviser eftersendes gerne
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