
 Jakob Majkilde
 
For 25 år siden var jeg udviklingschef for 20 Lotus Notes programmører i Cinet Danmark A/S – de sidste 
20 år har jeg været freelance it-konsulent. Nu vil jeg gerne tilbage i faste rammer i et job med plads til 
personlig udvikling. Savner kollegaer og at kunne engagere mig i langsigtede løsninger. 
JEG SØGER fastansættelse i en meningsdreven virksomhed, hvor ambitionsniveauet er højt, og hvor der 
er rum til en udviklingsildsjæl med evnen til at facilitere og skabe fællesskaber. Helst som chef i en IT-
udviklingsafdeling – gerne med projektledelse, produktansvar og masser af hands-on.

Personlige oplysninger 
Adresse Strandpromenaden 45, 4th 
 4600 Køge 
Telefon 2684 4814 
E-mail jakob@majkilde.dk 
Hjemmeside majkilde.dk 
 
Nationalitet Dansk 
Fødselsdato 22. oktober 1968 
Sprog Dansk og Engelsk 
Børn Amalie (1999) 
  Ida (2001) 

Uddannelse og certificeringer 
Dataingeniør (DIA-E, 1991) 
 
Certificeringer 

 SAFe® Product Owner / Product Manager 
(2021) 

 Scrum Master (2013) 
 Java SE 7 Programmer (2013) 
 GDPR : CIPM/T (2017) 

Certified Information Privacy Manager & 
Technologist 

Udvalgte kurser 
 Lederuddannelse (2021) 
 Spring: MVC, Boot, Hibernate (2021) 

Teknologier 
Har arbejdet med en lang række forskellige 
teknologier, senest: Notes/Domino, LotusScript, 
Java, SQL, Microsoft Office/VBA, XPages, 
Python, Elixir, Docker, JavaScript, Angular, 
React, Vue.js, CSS, HTML, WordPress, C#, 
ASP.NET … 

 

Anbefalinger 
UNO-X: Begavet og behagelig. Fantastisk dygtig 
fagligt. Arbejder hurtigt og struktureret. 

Carmo: Fænomenal dygtig. Arbejder 
struktureret. Skaber god stemning i firmaet. 

Enemærke & Petersen: Dygtig til sine ting. 
God til at forstå hvad vi mener. Godt samarbejde. 

LindPro: Forstår vores behov. Har gjort 
systemet bedre end vi forventede. Engageret. Vi 
har fuld tillid til Jakob. 

GEA: Udvikler i særklasse. Lynhurtig til at 
opfatte opgaven og løse den. Opfølgende, 
ansvarlig og tålmodig. 

Erhvervserfaring 
Freelance konsulent (2000-) 
Danmarks bedste Lotus Script konsulent 

Kunder: Danske Bank, MT Højgaard, Icopal, 
McDonalds, Hempel, Ecco, Aalborg Portland, 
UNO-X, Danfoss, PwC, GEA, m.fl. 

Projekter: Udvikling af Lotus Notes 
applikationer til både klient og web: HRM, 
CRM, ISO-9000, Projektstyring, Helpdesk, 
Intranet samt dokumenthåndtering og 
workflows.  

Partner i PrivacyTree ApS (2016-17) 
Startup virksomhed. Udvikling af platform til at 
hjælpe små firmaer igennem GDPR. 

Partner i FMCG Solutions (2014-16) 
Udvikling af PIM system (Java) til 
dagligvarebranchen: indberetning af 
produktstamdata og stregkoder til GS1. 

Produktudvikling med IBM (2002-04) 
Udvikling af Twinside Intranet i strategisk 
samarbejde med IBM som stod for salg og 
markedsføring. 

Se mere på  

majkilde.dk/cv 



Notesnet.dk (2002-) 
Etabling og drift af notesnet.dk – et fagligt 
netværk af Lotus Notes freelance specialister. 

Cinet Danmark A/S (1992-1999) 
Startede som intern Lotus Notes ansvarlig samt 
kursusinstruktør (Notes + Microsoft Office). 

Endte som udviklingschef for 20 personer på 2 
lokationer, hvor jeg holdt sammen på afdelingen i 
en tid med meget turbulens (firmaopkøb & 
fusioneringer). 

OpenSource bidrager (2012) 
’XPages Log File Reader’ - en del af XPages (Java) 
Essentials fra OpenNTF.org 

Speaker (2000-) 
Primært på Dannotes konferencer og Notesnet 
møder 

Person profil 
Engageret, pligtopfyldende, innovativ, målrettet, 
ærlig og pragmatisk. 
 
Særlige kompetencer 

 Lærenem: hurtigt lære nyt og sætte mig 
ind i nye problemstillinger. 

 God til at finde simple løsninger på 
komplekse problemer. 

 Motiverende og engagerende. 
 

Som medarbejder 
Jeg fungerer godt i et hierarki – og er efter 
sigende nem og omgængelig. Jeg arbejder 
selvstændigt og målrettet. Giv mig en opgave og 
glem alt om den - vel vidende at den bliver løst til 
tiden. Jeg vil løbende holde dig orienteret om alt 
det væsentlige via statusrapporter og konstruktiv 
feedback. 

Som leder 
Min væsentligste opgaver som er leder:  

 Sikre at medarbejderne er motiverede og 
engagerede – og at deres hverdag er fuldt 
med meningsfyldte og udfordrende 
opgaver. 

 Sikre deres funktionsbetingelser og 
kompetence så de kan udføre deres 
arbejde hurtigt og effektivt. 

 Teamspirit: Jeg er god til at samle folk om 
opgaven og få alle til at arbejde mod et 
fælles mål. 

Jeg fungerer som coach og facilitator. Som type er 
jeg entreprenør: Jeg elsker at starte og 
gennemføre nye projekter. Jeg er en ildsjæl der 
via mit engagement nemt får andre til at følge 
mig. 

Fritid  
Bruger meget tid på familie og venner. Arrangerer 
hyppigt events (fødselsdage, grillaften, bowling, 
spilleaftener, herreaften m.v.). 

Har bygget 2 tilbygninger, carport, udhus og 
gæstehus (både hjemme og i sommerhuset). 

Bestyrelsesmedlem og aktiv i Mensa.dk og 
Jægerspris Skytteforening - tidligere også i 
lyngevejen.dk, notesnet.dk og dannotes.dk 

Læser en del fagbøger om alt fra programmering, 
ledelse, psykologi, filosofi og samfund til livsstil 
og madlavning. Se et udvalg på books.majkilde.dk 

Dertil kommer aktiviteter som kagespisning, 
terrænskydning og hundeluftning. 

 

 



LinkedIn profil 

Leder, coach og facilitator med flair for produktudvikling  

Engageret ildsjæl ★ Verdensmester i forenkling 
 

De seneste 20 år har jeg været freelance Lotus Notes konsulent. Før da var jeg udviklingschef for 20 
programmører i Cinet Danmark A/S. Nu vil jeg prøve noget nyt. 

JEG SØGER fastansættelse i en meningsdreven virksomhed, hvor ambitionsniveauet er højt, og hvor der er 
rum til en udviklingsildsjæl med evnen til at facilitere og skabe fællesskaber. Allerhelst som teamchef i en 
IT-udviklingsafdeling med projektledelse, produktansvar og hands-on. 

Jeg har brugt det meste af mit arbejdsliv i den verden, hvor produktudvikling, procesoptimering, 
projektledelse og personaleledelse smelter sammen. 

Det var – og det er – min faglige passion. 

Som konsulent har jeg arbejdet med alle kundetyper - private/offentlige, produktion/finans/IT, store/små 
og i alle afdelinger - produktion, IT, finans, kvalitet, salg, HR. 

Jeg er god til det, jeg laver (eller også bliver jeg det), og jeg samler mennesker om fælles mål. 

Meningsfyldt arbejde og gensidig tillid er nærmest en snydekode til motivation og resultater. 

 

Min superkraft strækker sig fra: 

★  ENTREPRENØRISK PRODUKTUDVIKLING: Jeg bruger min kreativitet og intuitive forståelse for 
kunders behov. Perfektionisme og ’Done beats perfect’ behøver ikke at være uvenner. 

★  FREMADDRIVENDE PERSONALELEDELSE: Empatisk teamledelse. Mit fokus er teamspirit, 
arbejdsglæde, at håndtere problemer inden de bliver til problemer, og sikre medarbejdernes 
funktionsbetingelser og kompetencer, så de kan udføre deres arbejde hurtigt og effektivt. 

★  HANDLEKRAFTIG PROJEKTLEDELSE: Taler til min analytiske og strukturerede side. Nøgleord er 
positivt samarbejde, engageret drive, letforståelig kommunikation og løbende opfølgning. 

 

Blandt de mere hårde fakta, så har jeg arbejdet med en lang række teknologier, senest LotusScript, 
JavaScript, Angular, Java, SQL, Microsoft Office/VBA, XPages, CSS, HTML, ASP.NET, React og Python.  
Det mest iøjnefaldende faktum er imidlertid nok min humor, og at jeg er alt for flink til at være hverken 
indkøber eller sælger.  

 

 

linkedin.com/in/jakob-majkilde/ 


