EIVIND LOTHE
BROBYGGER

Eivind er en forretningsorientert IT konsulent med spesialfelt
prosjektledelse. Eivind har en B.Sc i økonomi fra University of
Colorado, og han er en internasjonal profil som har bodd mange år i
USA og jobbet med kunde- og salgsansvar i Europa. Han har praktisk
kompetanse fra store og små organisasjoner og kombinerer dette
med meget god forretningsforståelse og gjennomføringsevne. Han
fremstår som en løsningsorientert beslutningstager med sterk
kommunikasjonsevne og relasjonsbyggende egenskaper.

SPISSKOMPETANSE
Eivinds spisskompetanse er spesifisering, utvikling og implementering
av forretningskritiske løsninger. Fra anskaffelse til gevinstrealisering
har han lang erfaring med både Business Intelligence løsninger og
prosessorienterte fagsystemer. Han lykkes i sine prosjektlederoppdrag ved å bruke sine egenskaper innen:
 Prosjektledelse på tid, kost og kvalitet
 Forretningsforståelse
 Teknisk forståelse
 Muntlig og skriftlig kommunikasjonspresisjon

UTDANNELSE
University of Colorado at Boulder
B.Sc of Business and Administration
Cum Laude Honors

1992 - 1995

SERTIFISERINGER
PMI – PMP (Project Management Professional)
ITIL Foundation

2013
2013

ARBEIDSERFARING
2015 - dd
NextBridge Technology AS

Prosjektleder, Brobygger
Vedal AS, innleid IT sjef.
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2013 – 2015
KPMG

Manager, Technology
Vegvesenet, prosjektleder for sikkerhetsrevisjon av IT
utviklingsprosjekt med fokus på personvernloven.
Fjordkraft, prosjektleder for IT revisjon med fokus på IT systemenes
overordnede bærekraft sett opp mot styrets forretningsmål.
Kommunalbanken, fagressurs og IT ekspert i revisjon av prosjekt for
bytte av fagsystem for valutatransaksjoner.
Oslo kommune, prosjektleder for konseptvalgsutredning av nytt
nettverk (WAN) for Oslo kommune.
Norges Røde Kors, IT rådgiver i forbindelse med prosessgjennomgang
og reorganisering av IT området.
Skog Data, prosjektleder for IT revisjon med fokus på kvalitet og
nøyaktighet i løsningen etter en oppgradering.

2006 – 2013
Lothe Enterprises as

Prosjektleder, selvstendig næringsdrivende
Strålfors, prosjektleder for utvikling av nye rapporter for
produksjonsstyring.
Infotool, Salg og prosjektledelse for BI løsningen the Diver Solution.
Lobye Solutions, salg og markedsføring av Adeptic search i Norge.
Vedal Entreprenør, prosjektleder og leverandør av ny løsning for
byggherrerapportering i MS Access.
Sparebanken Vest, prosjektleder for implementering av SAS Credit
Risk BI løsning.
Sparebank 1 forsikring, prosjektleder for oppstart av prosjekt for å
bytte ut eksisterende datavarehus.
Vedal Utvikling, delprosjektleder for eiendoms anskaffelse- og
utviklingsprosjekt.
Evry, funksjonell arkitekt i prosjekt for ny saksgansløsning i
Nationwide Building Society i England.
Sandnes Sparebank, prosjektleder for implementering av SAS Credit
Risk Basel II løsning.
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Evry, prosjektleder for utvikling av tre integrasjonspunkter mot
Sparebank 1s nettbank.
Privatbanken, prosjektleder for implementering av EDBs løsning for
Basel II standard metode.

2001 – 2006
EDB Business Partner

Kunde og produktansvarlig, SysCon Lending system
Stillingen innebar salgsansvar for norske og internasjonale banker.
Arbeidsoppgavene var salg, produktutvikling og prosjektledelse av
implementeringsprosjekter. Deltok i internasjonalt salgsarbeid og var
del av ledergruppen for produktet SysCon Lending System.

1999 - 2000
Headed Reinforcement Corp
California, USA

Økonomi- og kontorsjef

1998 - 1999
McKinsey&Company

Research analyst
Analytiker og spesialist på olje- og kraftbransjen. Arbeidet i
konsulentteam for olje og kraftselskaper nasjonalt og internasjonalt.
Stillingen gav kompetanse innen management consulting, konkurrent
og markedsanalyse samt arbeide i team og korte tidsfrister.

1995 - 1998
Christiania bank & Kreditkasse

Junior kundeansvarlig

Ansvarlig for økonomi, personal og daglig drift av kontoret. Arbeidet
tett med eier og øvrig ledelse av firmaet for å utvikle organisasjonen
og tilrettelegge for videre vekst. Stillingen gav kompetanse innen
økonomistyring, personal og daglig drift av en mellomstor
industribedrift.

Ansatt i energiavdelingen med ansvar for kredittanalyser og cash
management for bankens største næringslivskunder.

SPRÅKKUNSKAPER
Engelsk flytende, tysk muntlig.

PRIVATE INTERESSER
Golf på sommerhalvåret og ski om vinteren, deretter mat og vin.
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