CV sammendrag – Morten Løberg
Morten Løberg
Executive Advisor

Mobil:
Epost:

+47 402 43 738
mlo@nextbridge.no

Bakgrunn

Erfaring (utvalgte eksempler)

•

Morten Løberg er Executive Advisor i NextBridge Advisory. Han var tidligere
sjefkonsulent for Business Intelligence og DWH-avdelingen i EVRY, hvor han
blant annet hadde ansvar for applikasjonsdrift av SAS BI, Customer Intelligence
og Analytics løsningene til Telenor Norge.

•

•

Han har over 20 års erfaring innen IT-bransjen, og er ekspert på løsninger innen
Datavarehus, Data Integration, Business Intelligence, Analytics, Master Data
Management og avanserte databaseteknologier. Morten har også god
kompetanse og erfaring innenfor Data Governance, rammeverk og metoder,
prosjektledelse, samt ledelse av onshore og offshore team.

Telenor Norge: 2016-06 – 2016-12
Prosjektleder og teknisk koordinator i SAS 9.4 Oppgraderingsprosjektet hos Telenor,
ansvarlig for migrering av eksisterende SAS BI- og CI-løsning for Mobil-segmentet til
ny plattform. Telenors Customer Intelligence-løsning er sannsynligvis en av de mest
modne løsninger i Norge i grensesnittet mellom BI og CRM

•

Telenor Norge: 2015-05 – 2016-12
Prosjektleder og ansvarlig for etablering av, samt Team-Lead for Applikasjonsdrift
(AO) på hele SAS porteføljen (SAS BI, CI og Analytics) til Telenor, med et robust AO
leveranse-team bestående av både onshore og offshore ressurser. Telenor mottar en
høy-kvalitet, stabil og strømlinjeformet ITIL-basert AO-tjeneste.

•

Posten Norge: 2009-08 – 2012-07
Prosjektleder Driftsteamet SAS-DVH, Release koordinator og Rådgiver, med daglig
prioritering og oppfølging av teamets driftsoppgaver, samt å anbefale pro-aktive
forbedringer i Postens Datavarehus og BI-løsninger.

•

Companies Registration Office (Dublin): 2002-10 – 2004-07
Rådgiver og utførende løsningsarkitekt ansvarlig for å analysere eksisterende rutiner,
prosedyrer og IT-løsninger, samt anbefale og implementere nye fremtidsrettede ITløsninger, med forenklede prosedyrer og rutiner.

•

Norway Registers Development UAB (Litauen): 2001-07 – 2002-01
Prosjektleder og ansvarlig for å implementere løsningen «Infobankas» i Litauen, en
metadata- og data-drevet løsning for dynamisk generering av juridiske og finansielle
informasjonsprodukter basert på informasjon fra flere nasjonale registre.

•

Den Nasjonale Bank (Makedonia): 2000-01 – 2000-10
Teknisk Prosjektleder, ansvarlig for planlegging, utvikling og implementering av rutiner
og IT-løsninger for de nasjonale registrene "Register of Legal Entities"
(Enhetsregister) og "Register of Annual Accounts" (Årsregnskapsregister).

•

•

Morten har meget god erfaring fra store og komplekse IT utviklingsprosjekter og
IT tjenesteleveranser, spesielt innenfor applikasjonsdrift og forvaltning basert på
ITIL.
Av personlige egenskaper kjennetegnes Morten av en god og helhetlig
teknologisk forståelse, og hans evner til å finne frem til den beste løsningen for
kunden. Han er strukturert og engasjert, med fokus på samarbeid, teamfølelse
og leveranser.

Nøkkelkompetanse
•

Roller: prosjektleder, rådgiver, teamleder, endringsleder, løsningsarkitekt.

•

Områder: applikasjonsdrift, applikasjonsforvaltning, Business Intelligence,
Customer Intelligence, Datavarehus, Data Integration, Endringsledelse,
Offshoring, Prosjektledelse.

•

Bransjer: Telecom, Post, Logistikk, Nasjonale Registre, Reiseliv.

