
 
 
Hvad er din jobfunktion? 
Jeg har arbejdet hos SE siden februar 2017, hvor 
virksomheden oprettede et it-sikkerhedsteam. Jeg 
har i dag titel af ICS Security Manager og er med til 
at hjælpe vores elnet-kolleger med it-sikkerhed. 

At arbejde med kritisk infrastruktur og ICS/SCADA 
netværk er super interessant set fra et teknisk it-
sikkerhedsperspektiv. Jobbet hos SE er fantastisk, 
da jeg er en del af en virksomhed, der både er el- og 
fiberleverandør, hvilket giver unikke it-
sikkerhedsmuligheder og udfordringer, man 
sjældent får, når man arbejder med virksomheds-it.  

 
Hvad er din baggrund? 
Jeg er født og opvokset på den canadiske vestkyst, i 
Victoria, British Colombia. Efter gymnasiet havde jeg 
forskellige jobs – alt fra at rydde skov, bygge huse 
og med kommercielt fiskeri, ligesom jeg har 
arbejdet med minedrift. Derefter tog jeg en 
programmøruddannelse og derfra er det gået fra job 
til job. Det førte mig til Toronto og i1991 til München.  

I slutningen af 1995 flyttede jeg til Danmark, hvor der 
er dejligt at bo og leve, og hvor der var behov for 
mine kvalifikationer.  

 

 

 
 

Før jeg fik arbejde hos SE har jeg arbejdet ved andre 
spændende danske virksomheder i forskellige 
funktioner.  

Det er vigtigt for mig fortsat at uddanne mig, og i 
2016 bestod jeg en Master of Science (M.Sc.) Digital 
Investigation & Forensic Computing fra University 
College Dublin. Derudover har jeg forskellige 
certifikationer. Min far sagde altid, at viden vejer ikke 
og er nemt at tage med sig. 

 
Hvordan skaber du værdi for Danmark? 
Jeg er med til at sikre elforsyningen - de 
cybertrusler, som vores kritiske infrastruktur står 
overfor, er ikke kun teoretiske.  

Derudover deler jeg mine erfaringer fra før jeg kom 
til landet – både de tekniske og ikke-tekniske. 
Udover det så bruges mine sprogfærdigheder også, 
og jeg har hjulpet med at oversætte fra dansk til 
engelsk i flere dokumenter 

 


