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Lars Kjærsgaard Nielsen 
 
Profil (LinkedIn): 
Mange gode års erfaring fra IT-branchen betyder, at jeg har stærke 
kompetencer indenfor både IT-drift og brugersupport, ligesom jeg er 
stærk i løsningen af forskellige administrative og praktiske opgaver.  
 
Min erfaring har styrket og udviklet min evne til på serviceminded og 
positiv facon at prioritere den daglige kontakt til brugeren og hurtigt 
at analysere mig frem til sagens kerne, hvor jeg med mit tålmodige 
og rolige væsen guider folk igennem evt. problematikker og valg. 
 
Som person er jeg imødekommende, fleksibel og samarbejdsorienteret. 
 
Kompetencer (skills): 
 
MS-SQL: 

- Windows server 2003 – 2016. 
- Active Directory (structure and administration). 
- Windows clustering/highly available services. 
- Network (large scale level, multisite, cross-domains, DMZ zones). 
- Microsoft database solutions and design technologies: 

o MS-SQL server from SQL 2000 to 2017. 
o User security and roles. 
o Maintenance/troubleshooting. 
o Backup/restore. 
o Availability groups/Always On. 
o Performance monitoring. 
o Scripting T-SQL. 
 

IT: 
- ERP systems (Axapta/Dynamics). 
- ITIL. 
- MS Exchange. 
- MS Office 2003-2016, Office 365. 
- Windows 7/Win10. 
- Powershell. 
- Programmeringssprog (SQL, PHP/HTML, C++). 
- Virtual server (VmWare/HyperV). 

 
Sprog: 

Dansk  Modersmål 

Engelsk Gode kompetencer i daglig tale og teknisk sprog tilegnet igennem stillinger,  
hvor sproget var ’corporate language’ i mange år.  



Lars Kjærsgaard Nielsen  Mob.: 2982 2401  lars.k.nielsen1979@gmail.com 

Erhvervserfaring: 
 
2018 -  SQL Database Administrator, SolidQ, Gladsaxe. 
  Performance analyser, Assesment (HealthChecks) og DPM projekter. 
 
2017 - 2018 IT-support og drift, Aasted ApS, Farum. 
  1st., 2nd. level support og problemløser i dagligdagen. 
 
2016 - 2017 Webmaster/administrator, SuperB THINKing, Ganløse. 

IT-drift/support af mindre virksomheder og hjælp til de daglige problemstillinger. 
Fokus på webdesign/hjemmeside løsninger. 

 
2011 - 2016 Microsoft Database specialist,  Nordea Danmark, København/Taastrup. 

 
2008 - 2011 Microsoft IT tekniker/specialist, Nordea Finans Danmark, Høje Taastrup. 

 
2007 - 2008 Microsoft IT konsulent, Nordea Danmark, København.  

 
2004 - 2007 IT tekniker, AVIS (rent-a-car), København.  
 
Uddannelse og kurser: 
 
2018  MCSA: SQL 2016 Database Administration (70-764+765). 
 
2016  Brugervenlighed og grafisk design, Itucation, København  
 
2011 - 2016 Andre IT relateret kurser i mellemtiden fra 2011 - 2016. 

 
1996 - 2001 Datafagtekniker uddannelsen, DANBIT A/S, Køge.  
 

Frivilligt arbejde: 
 
Jeg hjælper til i Frivilligcenteret Furesø og i Støtteforeningen Solhøjgård (min søns fritidshjem), hvor 
jeg supporterer deres IT løsninger og hjemmeside samt laver deres grafiske arbejde. 

 

Lidt om mig: 

Jeg er 39 år og deltidsfar til 2 børn. Jeg er passioneret omkring landevejscykling, fotografi, ’gadgets’, 
grøn teknologi og motorcykler. Jeg er ikke ryger, har egen bil, og kørekort til bil og MC. 
 

 
 


