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Fødselsdato
28. januar 1975

Civil status
Samboende, ingen børn

Faglig profil
Uddannet elektronikmekaniker, arbejdet med Styrings-, Regulerings- og Overvågnings-elektronik 
til industrien, specielt vindmøller. Opbygning og test af audio elektronik.
Udstationering i Indien med teknisk service/support on-site.
Serviceture i Danmark, Tyskland og Portugal.
Har bl.a. taget kurser inden for sikring, automatiske anlæg, gaffeltruck, arbejde med epoxy og 
isocyanater, for mere se under kurser på side 2.

Personlig profil
Nøgleordene er foretagsom, detaljeorienteret, loyal, troværdig, fleksibel, vedholdende, ordensans og
struktureret. 

Erhvervserfaring
2019 TeamVikaren for Waoo / Eniig Fiber

• Fibertekniker
2019 Vikarholdet for Stanley Security

• Projekt Wildcat
2017 – 2019 Produktions teknikker ved Selektro

• Mekanisk opbygning og test af elektronik
• Serviceture i Danmark

2014 - 2017 Technician ved Mita-Teknik
• Produktion og test af elektronik moduler.
• Fejlfinding og reparation af elektronik moduler.
• Registrering af afvigelser i kvalitets system.
• Kvalitets kontrol af vare i produktion
• Registrering af serienumre i Axapta.
• Service opgaver hos kunder.
• Plukning af materialer fra lager til produktion.
• Diverse produktions opgaver.

2014 Viborg Kommune Park & Vejservice
• Sæsonmedarbejder

2013 Dansikring Direct ved partneren B·E Installationer A/S i Viborg
• Alarm-montør, 4 måneder. Kameraovervågning og Verisure privat alamer.

2010 – 2012 Service Technician ved Mita-Teknik.
• Fejlfinding, reparation, modifikation og test af elektronik, samt serviceture.

2009 – 2010 PT/QA ved Mita-Teknik.
• Produktionstekniker / kvalitetsmedarbejder i produktionen.
• Bistå produktionen ved tekniske problemer.
• Indgangskontrol og udgangskontrol af produkter, print iht. IPC-A-610.

Boje Bager     boje@krokus8840.dk     2960 6813
Opdateret d. 23-08-2019, se sidst nye CV på https://krokus8840.dk/boje/cv                 Side 1 af 3

mailto:boje@krokus8840.dk
https://dk.linkedin.com/in/bojebager
https://krokus8840.dk/boje/cv
mailto:boje@krokus8840.dk
https://krokus8840.dk/boje/cv


Curriculum Vitae
Boje Bager

• Opbygning af instruktion og checkskema for el tavler helt fra klargøring til 
pakning.

2000 – 2009 Technical Electronics Coordinator ved Mita-Teknik.
• Test af elektronik.
• Opbygning af kundetilpasset controllere.
• Serviceture i Danmark, Tyskland og Portugal.

1996 – 2000 Service afdelingen ved Vestas.
• Ansat i service afdelingen hjemme på værkstedet.
• Fejlfinding, reparation, modifikation og test af defekt elektronik, også fra de 

selskaber som Vestas har opkøbt.
1989 – 1993 Knudstrup Planteskole

• Forfaldent arbejde på Planteskolen
• Forfaldent landbrugsarbejde på gården
• Assistere ringer og gravearbejdet ved Grathe Kirke

Kurser
2019 Automatiske anlæg, El-lære og relæteknik
2019 Automatiske anlæg, pneumatik fejlfinding
2018 Gaffeltruck certifikatkursus B
2018 Pers. sikkerhed v. arbejde med epoxy og isocyanater
2015 Tavlemøder for selvstyrende produktionsgrupper
2015 Optimering ved 5S af den adminstrative funktion
2015 Medarbejderen som deltager i forandringsprocessor
2013 Dansikring Direct Verisure
2013 AIA, installation af perimetersikring
2013 AIA, installation af objektsikring
2013 ITV-Netværksbaseret installation
2013 TV-overvågning, installation og service
2012 Sikringsanlæg, projektering
2012 Sikringsanlæg, opsætning af adresserbare anlæg
2012 Sikringsanlæg, opsætning af signal og datatransmission
2012 Installation af tågesikring
2012 AIA, design af anlæg (Sikring II)
2012 AIA, installation (Sikring I)
2000 Førstehjælp

Uddannelse
1992 – 1996 Elektronikmekaniker, i lære ved Mita-Teknik og på skole ved EUC Midt.
1981 – 1992 Thorning Skole

Udstationering / Udlandsophold
2001 Ene mand i Indien med teknisk service/support on-site i 3 måneder i forbindelse med

fejlfinding og indkøring af vindmøller.

Sprog
• Dansk som modersmål.
• Engelsk såvel mundtlig som skriftlig.
• Tysk til husbehov.
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IT
Jeg er fortrolig med IT og har erfaring med :

• Microsoft Office pakken (Outlook, Word, Excel, Access)
• Axapta
• Dynamics NAV
• Basal
• TeamViewer
• Skype
• LibreOffice
• WordPress (CMS hjemmeside)
• Synology DiskStation

Kørekort & straffeattest
Kørekort til kategori B uden klip
Gaffeltruck certifikatkursus B
Ren straffeattest haves.

Andre oplysninger
I fritiden interesserer jeg mig for elektronik både HardWare og SoftWare, hjælper familie og venner
med deres PC/IT problemer, havearbejde, lystfiskeri og ølsmagning (ja, du læste smagning).

Udtalelser & Bilag
Udtalelser og bilag kan eftersendes, hvis ønsket, ellers se https://krokus8840.dk/boje/cv

Referencer
Alex Eriksen, Mita-Teknik, ae@mita-teknik.com, mobil 5351 0435
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