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Curriculum Vitae

Personlige oplysninger 
Navn Jakob Majkilde 
Adresse Lyngevej 157, 3450 Allerød 
Telefon 2684 4814 
E-mail jakob@majkilde.dk 
Hjemmeside majkilde.dk 
Nationalitet Dansk 
Fødselsdato 22. oktober 1968 
Sprog Dansk og Engelsk 
 
Status Gift med Maiken (august 1996) 
Børn Amalie (maj 1999) 
  Ida (januar 2001) 

Uddannelse 
Akademiingeniør, svagstrøm / datalinien.  
Afsluttet juni 1991 

Certificeringer 
 Certified Lotus Instructor (1994)  

 IBM Certified Advanced Application 

Developer (fra version 3.x til 8.5) 

 Principal Certified Lotus Professional 

Administrator (version 3.x til 6.0) 

Kursus i situationsbestemt ledelse (1998-99) 

SharePoint 2010/C#/InfoPath/SharePoint 

designer kursus (20 dage i 2011) 

Ansættelser 
Jeg har været ansat i Cinet Danmark A/S fra 1992 

til 2000. I denne periode har jeg lavet følgende: 

1992-94: Ansvarlig for intern Notes instal-

lation samt afholdelse af kurser i 

MS Office pakken 

1994-96: Primært udvikling men også ad-

ministration, rådgivning og 

afholdelse af Lotus LAEC kurser 

1996-97: Hovedsagelig arkitekt og rådgiv-

ningsopgaver samt udvikling 

1997-98: Udviklingschef (15 personer, 2 

lokaliteter) 

1998-99: Gruppeleder (10 personer) 

Freelance konsulent 
I januar 2000 startede jeg som selvstændig 

konsulent med primær fokus på programmering 

og uddannelse. Her et udpluk af mine kunder: 

Danske Bank Udvikling af gruppestyrings-

applikation og et generisk workflow 

modul samt udvikling af ny design 

standard 

A-Team Afholdelse af Lotus kurser.  

MT Højgaard Udvikling og implementering af et 

applikations framework samt 

udvikling af nyt intranet baseret på 

Twinside. Levering af workflow 

modul og Office integration. 

Icopal Design og udvikling af nyt koncern 

intranet og samt div. applikationer 

baseret på mit standard workflow 

modul. 

McDonald’s Udvikling af Human Ressource 

applikation (også baseret på eget 

workflow modul) 

Hempel Workflow system til håndtering af 

incidents og request, web baseret 

Niro Fast konsulent igennem flere år. 

Primært komplekse applikationer 

til projektstyring og rapportering 

samt overvågningsværktøjer og e-

mail signaturer 

UNO-X Levering af ISO-9000 portal 

Ecco Twinside intranet portal 

Læs kundernes anbefalinger på majkilde.dk 
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Programmøren 
Pragmatisk. Tænker i ROI – vil lave den bedst 

mulige løsning på kortest mulig tid.  Tror på Test 

Driven Design, Extreme Programming/Scrum og 

Component Based Development. Elsker at gøre 

komplicerede ting simple. 

 Har lavet mit eget Developer framework 

 Har en række standard applikationer: 

Workflow modul, Twinside Intranet, 

Office integration, log og agent 

overvågning m.v. 

 Min Developer Toolbar bliver brugt af 

mange – specielt ’Palme toolet’ er 

populært 

Det meste er OpenSource og kan downloades fra 

majkilde.dk 

Teknologier 
Har arbejdet med en lang række forskellige 

teknologier, senest: LotusScript, JavaScript, html, 

xml, regular expressions, Java, SQL, COM, 

Microsoft Office, WebServices, xPages, CSS, C# … 

Personligt 
Enneagram Type 5  
Meyer Briggs ISTP  
IQ 135+ (Mensa medlem) 
Motivation Anerkendelse 
Egenskaber Engageret, loyal, innovativ, 

målrettet, ærlig og pragmatisk 
 

Igangsættende og engageret 
I 2001 startede jeg notesnet.dk – et fagligt 

netværk af Lotus Notes freelance specialister 

2002 udviklede jeg Twinside i tæt samarbejde 

med IBM. Et intranet projekt som bandt deres 

produkter sammen i en pæn pakke der kunne tage 

kampen op imod SharePoint 

I 2008 startede jeg en grundejerforening som jeg 

nu er formand for (lyngevejen.dk) 

Knowledge Sharing 
Viden skal deles. Jeg gør det på arbejdet i form af 

dokumentation, mødereferater, e-mails og interne 

forums – og privat på mine blogs: 

 Majkilde.dk 

 XPages.dk 

 Majkildez.dk 

Siden 2002 har jeg desuden været aktiv taler på 

Dannotes.dk seminarer. Bidrager med kode til 

OpenNTF.org 

Videbegærlig og lærenem 
Holder af at læse fagbøger. Her er et udpluk fra 

boglisten, som mest indeholder bøger om 

programmering 

 Mastering XPages, XPages Extension 

Library og XPages Portable Command 

Guide (fra IBM Press) 

 The Pragmatic Programmer (Andrew 

Hunt) 

 Refactoring (Martin Fowler) 

 Introduktion til Extreme Programming 

(Kent Beck) 

 Psychology of Computer Programming 

(Gerald M Weinberg) 

 The Mythical Man Month (Fred Brooks) 

Læser dog også bøger om andet end 

programmering: 

 Coaching (Sofia Manning) 

 Kaizen (Robert Mauer) 

 Positive Forandringer (Morten Bay) 

 Assertions-træning (Torben Hanson) 

 Civilisation 2.0 og Det generøse menneske 

(Tor Nørretranders) 

 Buyology (Martin Lindstrom) 

 Demokratihåndbog (Lene Andersen) 

 Homo Conexus (Morten Bay) 

Fritid  
Bruger meget tid på familie og venner. Arrangerer 

hyppigt events (fødselsdage, grillaften, halloween, 

fastelavn, spilleaftener, bowling, herreaften m.v.) 

Har bygget 2 tilbygninger, carport, udhus og 

gæstehus (både hjemme og i sommerhuset) 

 

 


