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Navn: Paw Aksel Jørgensen  TLF.: 61 71 51 00 
 
Alder: 38 år  E-mail: paw@pawaj.dk 
 
Civil status: Gift  WEB: http://pawaj.dk 
   
Ægtefælle: Karen F. Jørgensen  Sprog: Dansk og Engelsk 
 
Børn: 2 LinkedIn: https://dk.linkedin.com/in/paw-jørgensen-3769085 
 
 
Uddannelse:  
Uddannet Elektronikfagtekniker i et firma der var ISO 9001, ISO 14001 (miljø) certificeret, samt 
ESD, hvor jeg var ansvarlig for opretholdelsen af ESD sikkerheden. Siden hen en stilling som 
Driftssupport, og opretholdte produktionsudstyr, IT systemer og ISO/TS 16494. Senest en stilling 
som Produktionschef, med ansvar for den daglige produktion, samt ledelse af mandskab i fabrikken. 
 
 
Certificeringer: 
Blyfri lodning, IPC-A-610 - Wire Wrap, IPC-A-610D, IPC-J-STD-001D, L-AUS, Befordring af 
bevægelseshæmmede, Personbefordring til Taxi, Sikkerhed og Sundhed §8/§16, Søsikkerhed, 
Oracle Database SQL Fundamentals I Ed 1, Oracle Database SQL Fundamentals II Ed 1, Solaris 
10 Operating System Essentials Ed 1, Microsoft Windows 7, 5S, Betjening af hydrauliske styringer 
for operatører, Hjerte-Lunge-Redning, Kanban-styring for operatorer, Kvalitetsbevisthed ved 
industriel produktion, Livredende førstehjælp, Målrettet mundtlig kommunikation, Personlig 
udvikling til arbejde og uddannelse, Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg, Sikkerhed på 
komplekse automatiske maskiner 
 
 
Stærke sider: 

 Gode samarbejdsevner 
 Systematisk 
 Ansvarsbevist 
 Social anlagt 
 Fantastisk humor 
 Loyal 
 Ærlig 
 Hjælpsom 
 Fleksibel 
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Periode Beskæftigelse Sted 
2016 - nu Procestekniker / Linjetekniker / Områdetekniker 

Optimering af produktionslinjer, samt udbedring af 
fejl og løbende vedligehold. 
Projekt arbejde, i forbindelse med optimering. 
 
Projekter: 
Synliggørelse, samt udbedring, af fejl og slidtage på 
produktionsudstyr. 
Projekter med henblik på forbedring af 
produktionsudstyr. 
Planlægning af vedligehold i eget område, samt 
bestilling af reservedele og mandskab. 
Overholdelse af eget budget, samt modtagelse af 
fakturaer i SAP. 
 
Stand-in for Linjetekniker, mens Linjetekniker var 
optaget af indkørsel af LEAN. 
Stand-in for Områdetekniker, mens Områdetekniker 
var på barsel. 

Carlsberg A/S 
www.carlsbergdanmark.dk 

2013 - 2016 Produktionschef 
Daglig ledelse af rejeproduktionen, med 8 mand under 
mig, ombord på rejetrawleren 'M/tr Qaqqatsiaq', i det 
grønlandske farvand. 2 måneder på arbejde og 2 
måneder hjemme. 
Ansvarsområder under havneophold, var 
genopfyldning af emballage og produktionsmaterialer. 
Samt kontrollere at losningen overholdte tidsplanen. 
 
Projekter: 
Finde kvalificerede medarbejdere, blandt 
produktionsmedarbejderne, der kunne fastansættes 
som produktionsformænd. 

Royal Greenland A/S 
www.royalgreenland.com 
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2010 - 2013 Elektronikfagtekniker / Driftsupport 

Analyse og fejlfinding på invertere. 
Vedligeholdelse, fejlfinding, forbedring af 
produktionsudstyr, samt databaser og IT udstyr. 
 
Projekter: 
Udarbejde fejlregistrerings database, til synliggørelse 
af fejl på produktionsudstyr. Opsætning af 
infoskærme, samt programmere infosystemet, der 
vises. Med produktionsdata, general produktionsinfo 
m.m. 
Opsætning af infoskærme, samt programmere 
infosystemet, der vises. 
Med produktionsdata, general produktioninfo m.m. 

Danfoss Solar Inverters A/S 
www.danfoss.com 

2009 - 2010 Taxi Chauffør 
Faaborg Taxa 
Kørte alle ugens dage, daghold og nathold, samt 
weekend. Med enkelte fridage 
Alm. personkørsel, samt patientkørsel, med bl.a 
bevægelseshæmmede. 
 
Sønderborg Taxa 
Kørte samme 6 personers vogn, sammen med fast 
kollega. Hvor vi skiftes til at tage en uge på daghold 
og en uge på nathold. 
På daghold kørte vi fast med specielle børn, til skole. 
Samt alm. personkørsel, samt patientkørsel, med bl.a 
bevægelseshæmmede 

Faaborg Taxa 
www.odensetaxa.dk 
 
Sønderborg Taxa 
www.sonderborgtaxa.dk 
 

2008 - 2009 Elektronikfagtekniker 
Analyse og fejlfinding på hydrauliske ventiler, samt 
elektriske styringer. 
 
Projekter: 
Udarbejde styringsskema til testresultater af analysen i 
test opstilling. Til datasammenligning og evaluering. 

Sauer Danfoss ApS 
www.sauer-danfoss.com 
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2006 – 2008 Elektronikfagtekniker 

Analyse og fejlfinding på frekvensomformere, 
termostater, samt heating. Ydermere ansvarlig for 'Test 
LAB' i udviklingsafdelingen. 
 
Projekter: 
Holde styr og orden på 'Test LAB', så arbejdspladserne 
altid var 100% klar med alt værktøj, samt holde styr på 
alt måleudstyr var på sin plads, eller hvem udstyret var 
udlånt til. 
 
Udfordrer elektronik lærlingene, under deres turnus 
rundt i virksomheden, hvor de ville komme ind i 'Test 
LAB', samt indkøb af udstyr, materiel, m.m. til 
medarbejderne i udviklingsafdelingen, samt 
kalibrering af udstyr. 

OJ Electronics A/S 
www.oj.dk 

2002 - 2006 Elektronikfagtekniker 
Analyse og fejlfinding af bremsestyringer, sensorer, 
kontrollere, samt medico. 
 
Projekter: 
Indkørsel af ny produkt linjer, ved overtagelse af nye 
kunder. 
 
Opbygning af komplet IT netværk, samt 
telefoncentral. Ved flytning af firmaet til nyt domicil. 
 
Opretholdelse af IT udstyr og ESD sikkerheden. 

PAJ Systemteknik A/S 
www.paj.dk 

 
Periode Uddannelse Sted 
2002 - 2005 Elektronikfagtekniker 

Uddannelse på EUC Syd i Sønderborg, sammen med 
en praktikplads ved PAJ Systemteknik i Sønderborg. 

EUC Syd Sønderborg 
www.eucsyd.dk 

 


