
  
 

 

Kernekompetencer 
 Udbud og anskaffelse, EU-udbud 

 Contract Management/Kontraktstyring 

 Projektledelse, it-projektledelse 

 Procesoptimering/LEAN 

 Informationssikkerhed - ISO27001/02 

 GDPR – persondatabeskyttelse 
 

Certificeringer 
 Information Security Foundation 

 ITIL Foundation 

 EU-udbud, ”Udbudsret for Indkøbere” 

 PRINCE2 Foundation 

 PRINCE2 Practitioner 
 

Uddannelse 
Teknologisk institut 

 Informationssikkerhed - ISO27001/02 

 Persondatabeskyttelse GDPR 
Mentorix 

 ITIL Foundation 
Nohr-Con                                        

 Certificering ’Udbudsret for indkøbere’ 

 Den nye udbudslov 
Attractor       

 Proceskonsulent (Lean) 
Rovsing                            

 PRINCE2, Foundation and Practitioner 
Price Waterhouse                  

 Eksamineret EDB-sikkerhedsleder, ESL 
TDC mf. 

 Diverse uddannelser som Coaching og 
Teambuilding, IPMA-niveau D, TDC’s 
projekt- og lederuddannelse, virksom-
hedsøkonomi. 

 

Erhvervserfaring 
Qvist Management ApS   2016 - 
Seniorkonsulent - Ejer 
AnyCom      2013 - 2016 
Seniorkonsulent - Partner 
Netplan                 2006 - 2013 
Seniorkonsulent 
TDC                                             1977 - 2006 
Lean Agent – Projektchef – Sikkerheds-
chef – Driftschef – Driftstekniker 
 

Kontakt 
Poul Qvist Christensen 
Qvist Management ApS 
Multebærvej 46 
8471 Sabro 
 

Telefon +45 30234013 
E-mail pqc@qvistmanagement.dk 
Linkedin: linkedin.com/in/poulqc 
Web: qvistmanagement.dk 
 
 

Jeg er en troværdig samar-

Profil 
Qvist Management ApS v/ Poul Qvist Christensen er et enmands uafhængigt konsulent-
firma, hvor jeg kan tilbyde mine kunder den erfaring, jeg har med mig efter mere end 15 
år som konsulent, rådgiver, projektleder og udbudskonsulent. 

Jeg er en professionel konsulent med speciale i indkøb, EU-udbud, kontrakt- og leveran-
dørstyring, informationssikkerhed og projektledelse. Min baggrund er teknisk, men jeg 
har arbejdet med ledelse i mere end 20 år; personaleledelse samt projekt- og procesle-
delse. 

I min tid som rådgiver, projektleder og udbudskonsulent har jeg gennemført flere store 
og komplekse EU-udbud og anskaffelsesprocesser for nogen af de største organisationer 
i Danmark. Her har jeg stået for udarbejdelsen af udbudsdokumenter, forhandlinger og 
det samlede kontraktgrundlag. Herudover har jeg gennemført GDPR-compliance- og 
ISMS/informationssikkerhedsprojekter med udgangspunkt i ISO27001/02 og ISO27005. 

Jeg har stor erfaring i at implementere de indgåede kontrakter, herunder såvel kontrakt-
styring og leverandørstyring som teknisk projektledelse. I driftsfasen har jeg gennemført 
flere forløb for kontraktstyring på eksisterende kontrakter - typisk med henblik på at 
sikre korrekt fakturering og SLA-opfyldelse. 

Jeg er en troværdig samarbejdspartner, der får ting til at ske. Det er vigtigt for mig at det 
der rådgives om og leveres er praktisk anvendelig for dig. Dokumenter, kontrakter, pro-
cesser, mv. skal ikke gøres mere komplicerede end nødvendigt. Holdes en simpel og en-
kel struktur, kan du og din organisation bedre anvende dokumenter og processer i imple-
menteringsfasen og i den efterfølgende driftsfase. 

Ydelser 
Jeg arbejder primært indenfor nedenstående ydelses- og fagområder, men er også åben 
for andre spændende it-relaterede opgaver: 
 

 Indkøb, udbud, EU-udbud, tilbudsindhentning og anskaffelse 

 Implementering, kontraktimplementering, teknisk implementering, transition – gam-
melt til nyt 

 Contract management – Kontraktstyring i forbindelse med en ny kontrakt eller på en 
eksisterende kontrakt samt tilsyn af databehandleraftaler 

 Projekt- og procesleder på Informationssikkerhedsprojekt ISO27001/ISO27002 

 Udarbejdelse af ledelses- og metode dokumenter for GDPR og ISO27001, ISO27002, 
ISO27005, fx politikker, retningslinjer, procedurer, vejledninger, fortegnelser, mv. 

 Risikovurdering for GDPR og informationssikkerhed (ISO27005) 

Projekterfaringer (udvalgte) 

Region Nordjylland (2020-2023) 

 Udbudskonsulent/rådgiver på EU-udbud af indkøb af mobilterminaler 

 Rådgiver/projektleder på transition af teletrafikaftale 

 Udbudskonsulent/rådgiver på EU-udbud af teletrafikaftale 

 Rådgiver/konsulent på foranalyse af mobilanvendelse på nyt universitetshospital 

 Rådgiver/konsulent på telefonistrategi med fokus på mobilitet i det kliniske miljø 
JN Data (2020-2021) 

 Udbudskonsulent/projektleder på udbud af decentrale backupmiljøer 
Kredsløb (2019-2022) 

 Udbudskonsulent/projektleder på EU-udbud af serviceaftale på MS Azure platform 

 Udbudskonsulent/rådgiver på udbud og implementering af nyt kontaktcenter 
Region Midtjylland (2019) 

 Udbudskonsulent/rådgiver på 2 x EU-udbud af teletrafikaftale og mobiltelefoner 
Naturstyrelsen/Kystdirektoratet (2018-2022) 

 Projektleder/konsulent på ISMS informationssikkerhed ISO27001 
 

På min Linkedin profil kan du se uddybende beskrivelser af ovenstående og flere udvalgte projekter 

Din ekstra ressource 
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Poul Qvist Christensen 
Seniorkonsulent 
Konsulent - rådgiver - it-projektleder 

mailto:pqc@qvistmanagement.dk
https://linkedin.com/in/poulqc/
https://qvistmanagement.dk/

