Rune har i over 17 år gitt råd og lagd løsninger slik at organisasjoner
bedre kan forvalte tilgjengelig data og dermed ta mer overveide
beslutninger.

SPISSKOMPETANSE
Rådgiver innen data- og informasjonsrelaterte løsninger
Informasjons- og data-arkitekt
Designer og datamodellerer av dataintegrasjons- og
datavarehusløsninger.
Lang erfaring med implementering ved hjelp av Informatica
Powercenter og Business Objects.
Tverrfaglig – har både økonomisk og forretningsmessig utdannelse i
tillegg til IT-relaterte fag.
God kjennskap til finans- og produksjonsbransjen.

UTDANNELSE
Handelshøyskolen BI
Master of Management
MoM, Module III
Consulting
2011-2012
Handelshøyskolen BI
MoM, Module II
Endringsledelse
2004-2005
Handelshøyskolen BI
MoM, Module I
Informasjonsteknologi og -innovasjon
2003-2004
Høgskolen i Buskerud (HIBU)
Diplomøkonom
1994-95
Heriot-Watt University
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Sivilingeniør, Information Systems
1992-1994
Received an Excellence in Academic Achievement Award worth 100£
for being the top student in 1993. Reached third position 1994.
Høgskolen i Buskerud (HIBU)
Ingeniør, Datateknikk
1989-1992

KURS
2014 – TOGAF Professional, Oslo
2012 – Analytics and Big Data Course at TDWI, London
2008 – Certified Business Intelligence Pro Workshop TDWI, Amsterdam
2007 – Kimball ETL, Minneapolis
2006 – Business Objects 6.5 Universe Design, Oslo
2006 – Business Objects 6.5 Reporting, Oslo
2005 – Kimball Dimension Modelling In Depth, Stockholm
2005 – Informatica Powercenter 7 Level II Advanced, New York
2005 – Hyperion Reports for HFM, Stockholm
2003 – IA Introduction to Algos, Nijmegen

SERTIFISERINGER
2014 – TOGAF Professional
2008 - Certified Business Intelligence Professional (CBIP) at The Data
Warehouse Institute, TDWI
2003 – ITIL Foundation
1998 – Dynamic System Development Methods (DSDM) Practitioner

ARBEIDSERFARING

2011 – 2015 Jotun AS

Arkitekt, designer og utvikler av Jotuns globale datavarehus og BIløsning «MIS» i forbindelse med utrulling av ERP-systemet til over 70
selskaper over hele verden. Informatica og BO.
2011 – 2015 Storebrand Asset Management (SAM)
Hovedarkitekt og designer av informasjonsarkitekturen hos SAM.
Løsningen ble en av de nominerte til BI-prisen i 2012.
Designer og byggmester av datavarehuset som har erstattet
foregående rapporteringsløsning. Daglige og månedlige rapporter for
hundrevis av bedriftskunder. Informatica.
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2013 – 2014 Den norske kirke (DNK)
Hyret inn som rådgiver for å evaluere eksisterende og tegne nytt
målbilde av enterprise-arkitekturen.
2011 – 2012 Forskningsrådet
Evaluerte eksisterende data-arkitektur og designet nytt målbilde for å
forene ulike forskningstilskudd inn i en løsning.
2009 – 2011 Forskningsrådet
Spesifisering og design av løsning for forskningstilskuddsordningen
Skattefunn.
Design og implementering av avstemmingsrutiner. Informatica.
Opplæring av og støtte til forretningsbrukere i bruk av BI-løsningen
via Business Objects.
2009 Jotun
Design og implementering av salgsdata for divisjonen Pulver som har
hovedsete i Midtøsten. Informatica og Business Objects.
2009 Norsk Luftambulanse
Kvalitetssikring (QA) av leverandør og deres leverte system.
2008 - 2010 Folktrygdfondet (FTF)
Design og implementering av datavarehus- og BI-2 med kobling til en
rekke, tunge finansielle systemer. Informatica, Business Objects og
Oracle Warehouse Builder.
2002 – 2007 Jotun
Business Solution Architect. Ansvarlig for arkitektur, design og
implementering av globalt datavarehus. Sterkt delaktig i å få knyttet
nærmere samarbeid mellom IT og forretningen. Informatica og
Business Objects.
Opplæring av brukere i av BI-løsningen rundt i verden. Holdt kurs i
blant annet Norge, Kina, Singapore og Dubai.
Spesifisering, design og utrulling av global HMS-løsning, Chemmate
som tok mål av seg å dokumentere alle malingsproduktene.
Hjalp HMS-prosjektet med et bedre planleggingssystem så de fikk
prosjektet opp og tilbake på banen.
2001-2002 Software Innovation/Wnet
Designet et kvalitetssikringssystem hvor man kunne linke erfaringer
fra prosjektet inn i dette systemet.
1999-2001 Datateket
Avdelingsleder for utviklingsteamet. Utviklet
informasjonsflytløsninger i MS Exchange, inkluder Skandinavia’s
første WAP-kontrollerte prosjektoppfølgingssystem
Publiserte en artikkel i tidsskriftet American Exchange & Outlook for
noen av våre produktløsninger.
1998-1999 Statens vegvesen

NextBridge – referansen innen Business Intelligence

Prosjektkoordinator for år 2000-prosjektet som dekket hele landet og
vegkontorene.
1998 Toll- og Avgiftsdirektoratet
Utvikler i TVIST2000-prosjektet
1998 ECSoft
Ledet arbeidsgruppen som innførte RAD-metodikk (lignende Scrum) i
selskapet
Utledet prosjektlederens verktøykasse – et rammeverk for
prosjektledere.
1995-1998 Vegdirektoratet
Spesifikasjon, design og implementering av datavarehusløsningen
VDB-Info.
Var med i teamet som spesifiserte og designet et av de første
veireferansesystemene som senere ble til www.visveg.no
1995 Profdoc
Implementerte moduler for en sykehusjournalsystem.

PRIVATE INTERESSER
Rune lager musikk, produserer og utgir flere skiver i året – han er
kreativ og produktiv. Han spiller aktivt i band og liker samtidig å holde
seg i form og trener ofte. Er primus motor i gutteklubben fra
høyskoledagene. Reiser flere ganger i året til nye destinasjoner for å
utvide horisonter. Rune setter seg langsiktige og kortsiktige mål som
han nedtegner i sitt eget resultatorienterte planleggingssystem. Han
har også skrevet dagbok siden 2006. Når han flykter fra virkeligheten
så er det gjerne med en god bok eller en film.
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