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Michael Brinch
Parkstykket 9 st. th. 2700 Brønshøj
27 62 61 91
michael@cybercraft.dk
10. november 1976
Gift, 3 børn på hhv. 2, 7 og 9 år
Kategori B (Alm. bil)

Erhverserfaring:
2011-Nu

IT / Data konsulent

Megafon

Hovedopgaver:
• Opdatering af hele IT platform, herunder virtualisering af Megafons
servere, både hostede og in-house, samt dokumentering.
• Implementering af Symantec antivirus løsning
• Planlægning og implementering af ny backupløsning, både remote og lokal
image og fil backup, med Symantec Backup Exec og Acronis Backup &
Recovery.
• Forhandling af aftaler med leverandører på soft- og hardware, samt
konsulentydelser.
• Drift, opdatering og overvågning af IT og telefoni systemer.
• Udvikling af interne værktøjer i PHP
Resultater, bl.a.:
• Migrering og virtualisering af Small Business server 2003 til 2011, herunder
indkøb og konfigurering af ny hardware, opsætning af Exchange, AD, DNS,
DHCP, SQL server.
• Migrering af forretningskritisk webserver fra fysisk hosted Windows 2003
webserver til virtuel Windows 2008 R2 server.
• Planlægning og eksekvering af ny backupplan, inkl. ny remote
backupaftale, lokale backup rutiner af vigtige filer og styresystemer.
• Planlægning af nyt telefonisystem til ca. 30 brugere, integreret med
analyseværktøjer fra Askia.
• Udvikling af valgprognose system til TV2 dækning af valget 2011 i PHP.

2007-2010

Head of IT

Guava A/S

Hovedopgaver:
• Implementering og drift af Windows baseret server miljø, Exchange
mailplatform og tilhørende netværk.
• Drift af IP og Mobil telefoni systemer.
• Support af PC og MAC klienter, 50 i København og ca. 200 internationalt.
• Planlægning og implementering af IT projekter i forbindelse med fusioner.
• Ansvarlig for aftaler med alle eksterne leverandører hardware, software og
konsulentydelser.
• Ansvarlig for etablering og drift af remote backup procedurer, samt
alarmsystemer.
• Webudvikling af komplekse applikationer og websites i PHP/MYSQL.

•

Tilretning og optimering af kundespecifikke websites.

Resultater, bl.a.:
• Sammenlægning af 6 mailservere fra 6 lokationer med forskellige platforme
til en fælles Exchange 2007 løsning.
• Etablering af 100% mobil telefoniløsning og digital omstilling for to danske
lokationer.
• To komplette flytninger og genetablering af IT platform på ny lokation.
• Optimering af IT setup og drift i forbindelse med flere opkøb og fusioner
både i Danmark, Sverige og England
2006-2007

Webudvikler

Topdanmark / TV2 Reklame

Hovedopgaver:
• Ideudvikling og projektplanlægning i forbindelse med ny stor online
reklameportal (webpostkassen.dk – i dag lokus.dk).
• Udvikling af komplekst website i PHP / AJAX og MYSQL
• Præsentation af koncept til udvalgte erhvervsdrivende på konference.
Resultater, bl.a.:
• Udvikling af hidtil uprøvet reklamekoncept og markedsføringsmetoder med
nyeste webteknologi.
• Afvikling af succesfuld præsentation af koncept og teknologi for målgruppe.
2004-2006

Webmaster

DTU

Hovedopgaver:
• Udvikling af internet og intranet i PHP/MYSQL.
• Udarbejdelse af grafik og design.
• Ansvar for drift af Windows baseret webserver.
• Support af klienter på lokationen.
Resultater, bl.a.:
• Udvikling af fraværsregistrerings system i PHP integreret med Exchange
• Konvertering og flytning af stort PHP baseret intranet til ny Sitecore
platform.

Uddannelser:
2001-2003

Datamatiker, Handelshøjskolen i København
Valgfag: Web teknologi og Internet tjenester

2001-2001

HF Enkeltfag, Gentofte Studenter Kursus
Matematik niveau B

1998-1999

Teknisk grunduddannelse, Frederiksberg tekniske skole
Linjen for visuel kommunikation

1998-1998

Teknisk grunduddannelse, Københavns tekniske skole
Linjen for kreativitet: Scenografi, maleri og installation

1996-1997

Akademiet for tegning og design, København
Daghøjskole. Forberedende kurser til Danmarks Designskole

1993-1995

Højere Forberedelseseksamen (HF), Vallensbæk HF

Kurser & Efteruddannelse:
2010
2008

Microsoft Server 2008 R2 (Itucation)
6 ugers kursus baseret på MCTS 70-640 og 70-642 samt Hyper-V, Exchange
2010, Windows 7 og Windows Deployment Services
Microsoft Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure (4D)
5 dages kursus, MCTS 70-294

2005

Flash, trin 1
3 dages kursus

2000

Levnedsmiddelhygiejne, AMU
Obligatorisk kursus for køkkenpersonale

2000

Salg og Service, AMU
Taget i forbindelse med kantine job

Certificeringer:
2010

Microsoft Certified Professional
70-640 – Windows Server 2008 Active Directory, Configuring

Tillidshverv:
2010 - 2011

Bestyrelsesmedlem
Vuggestuen Haletudsen, Brønshøj

2009 - 2010

Bestyrelsesformand
Fritidshjemmet Skansebjerg, Brønshøj

2009 - Nu

Holdleder og træner
Boldklubben FIX, drenge årgang 2003

Udvalgte kompetencer:
IT
Microsoft Windows OS
95,98,2000,XP,Vista,7
Microsoft Exchange Server
2003,2007,2010
Microsoft Windows Server 2003,2008,R2
Microsoft Office
Microsoft Hyper-V Server 2008
Microsoft SQL Server 2005, 2008
Apple OS
Adobe Photoshop
Adobe Acrobat
VMWare
Acronis Backup
AhhSay Backup
Tivoli backup
Symantec Backup Exec
Apache webserver
Mobile PBX
IPhone
Cisco Firewall

Expert

PHP
HTML
CSS
JavaScript
AJAX
MYSQL
MSSQL
XML

Expert
Expert
Meget erfaren
Meget erfaren
Erfaren
Meget erfaren
Erfaren
Erfaren

Netværk
PC/Server hardware
SEO / Online markedsføring
Projektarbejde/Projektplanlægning
CMS systemer

Meget erfaren
Expert
Erfaren
Meget erfaren
Meget erfaren

Engelsk
Tysk
Skandinavisk

Flydende i skrift og tale
Godt kendskab til skrift og tale
Forstår stort set alt tale og skriftligt

Expert
Expert
Superbruger
Expert
Expert
Meget erfaren
Meget erfaren
Rutineret bruger
Erfaren
Rutineret bruger
Meget erfaren
Godt kendskab
Godt kendskab
Meget erfaren
Erfaren
Meget erfaren
Godt kendskab

Sprog

Profil:
Jeg er en person der tager mine opgaver meget seriøst og er typen der bliver ved til
tingene er løst og deadlinen er nået. Jeg har en evne til at holde overblikket selv i
pressede situationer, og får en stor personlig tilfredsstillelse ud af at løse en opgave
og gøre en forskel for andre. Jeg et humoristisk menneske, som er god til at sprede
smil omkring mig. Kollegaerne og et steds kultur er vigtige elementer for mig i mit
daglige arbejde og jeg prøver altid at engagere mig de steder jeg er.
Min sparsomme fritid går med mit lydstudie og mit band Martre, som arbejder på en
pladeudgivelse i nærmeste fremtid, fodbold på motionsniveau, og ellers bruger jeg
den fritid jeg har med min familie og venner.

