Henning er spesialist på teknologiene rundt Microsoft SQL Server og
har i mer enn 10 år jobbet mer eller mindre dedikert med databaser
innenfor utvikling/design/drift, og Business Intelligence med
Integration-, Reporting- og Analysis Services. I tillegg er Henning
svært opptatt av skalerbarhet og performance tuning av databaser.
Henning er empatisk og utadvendt og genuint opptatt av å hjelpe.
Han er fokusert på god kommunikasjon, er svært sosialt anlagt og har
det lille glimtet i øyet som gjør at kolleger trives i hans nærvær.

SPISSKOMPETANSE
Henning har vært datavarehusutvikler i Norges største
finansieringsbank, vært senior DBA innenfor bransjer som finans og
telecom samt hovedarkitekt bak et større system innenfor online
gambling.
Han er Microsoft Certified IT Professional: Database Administrator
2008 og har også en CBIP-sertifisering (Certified Business Intelligence
Professional) fra The Data Warehouse Institute i USA. Gjennom sin
erfaring fra en rekke bransjer og miljøer har han opparbeidet seg en
egen evne til å kommunisere på kundens premisser og å involvere
kunden så mye som mulig for å sikre kvalitet i leveransen.
I tillegg til å være datavarehus/databasekonsulent er Henning
engasjert i SQL Server miljøet som aktiv deltaker i forumene på
www.sqlteam.com, han har sin egen tech-blogg;
www.thefirstsql.com, og han holder av og til kurs i
produktporteføljen rundt MS SQL Server.

UTDANNELSE
1998-2000
1992-1996
1993-1994

DPH (nå NITH) Høyskolekandidat, systemutvikling
Hellerud VGS, Allmenfag artium
Rockwell City High School, Senior Graduate
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KURS/SERTIFISERINGER
2008

Microsoft Certified IT Professional: Database Administration 2008

2008

Certified Business Intelligence Professional (CBIP), The Data
Warehouse Institute, USA

ARBEIDSERFARING
2011-d.d.

Frettem Consulting
Selvstendig næringsdrivende konsulent innenfor drift og utvikling på
MS SQL Server og Microsoftbasert Business Intelligence med
Integration-, Reporting- og Analysis Services.
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2009-2011

Steria AS
Seniorkonsulent i avdelingen for Business Intelligence med
hovedvekt på Microsoft-porteføljen

2010

Gateway AS
Kursholder MS SQL Server

2009

2008

2006-2008

2003-2005

Telio Telecom AS
Senior DBA i operations-avdelingen med teknisk ansvar
for selskapets CRM-system basert på MS SQL Server,
samt medlem i DBA-gruppa og noe drift av MySQL-databaser
Frettem Consulting/BetOnBet Technology AS
Innleid konsulent i et 6 måneders performance tuning-prosjekt
basert på tuning av en rekke SQL Server stored procedures, samt
utvikling av en WebService for såkalte ”trading robots”
Santander Consumer Bank
Systemkonsulent/DBA med teknisk systemansvar for en rekke
systemer samt DBA-ansvar for selskapets interne SQL Servere
BetOnBet
CTO / DBA, hovedarkitekt og utvikler av selskapets system for handel
med odds på internett, samt ansvarlig for all infrastruktur, sikkerhet,
etc. Systemet var basert på MS SQL Server, ASP og JavaScript.
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2001-2003

Skog-Data AS
Systemkonsulent/webutvikler med hovedvekt på utvikling av
systemer basert på ASP og MS SQL Server

2000-2001

Aggressive IT & Design AS
Gründer / webutvikler, utvikling av publiseringssystemer basert på
ASP, JavaScript og MS SQL Server
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