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Christian Fink
Stokbrogade 10
9700 Brønderslev
Mobil: 21286181
E-Mail: kekker@kekker.dk
Alder: 32 år
Civilstand: Samboende på 7. år med Maiken W. Kongerslev
Børn: Gustav fra juni 2008

Kompetencer
Fagligt

Fra universitetet er jeg vant til at være en del af et team fra gruppearbejde. Jeg ser mig selv
som koordinatortypen, der sørger for kommunikationen udadtil og for struktur over
projektet. Dernæst bestræber jeg mig på, at få overblik over projekter fra udgangspunkt til
mål.

Personligt

Jeg er udlært radiomekaniker hos 2tal i Skagen, hvor jeg som ene mand foruden mester,
stod for driften af værkstedet mht. reparationer. Jobbet indebar også indhentning af tilbud,
og indkøb af reservedele til brug på værkstedet, samt installering og montering af
antenneanlæg hos private og små virksomheder. Udover værkstedsfunktionen hjalp jeg til i
butikken med kundeekspedition.
I min studietid har jeg haft weekendjob på Aalborg Taxa's bestillingskontor. Jobbet har lært
mig at bevare overblikket i stressede situationer.

Privat

Jeg er født og opvokset i Skagen. Efter handelseksamen gik jeg i lære som radiomekaniker,
som for alvor vakte interessen for det tekniske. Herefter flyttede min kæreste og jeg til
Aalborg for at læse og boede der i 4 år, hvorefter vi flyttede i hus i Brønderslev.

Uddannelse
2007 – 2009

Civilingeniør i proceskontrol med speciale indenfor Intelligente Autonome Systemer.
Aalborg Universitet

2004 – 2007

Bachelor i teknisk videnskab inden for elektronik og elektroteknik med speciale i
proceskontrol.
Aalborg Universitet

2004 – 2004

Gymnasielle enkeltfag i matematik A, fysik B og kemi C.
Aalborg Universitet

1999 - 2002

Læreplads som radiomekaniker
2tal Robin Thomsen, Skagen

-1998

Højere Handelseksamen, HHX
Frederikshavn Handelsskole

Erhvervserfaring
2006 – 2009

Aalborg Taxa's bestillingskontor

2002 – 2004

Radiomekaniker
2tal Robin Thomsen, Skagen

Sprogkundskab
Dansk

Flydende i skrift og tale, modersmål

Engelsk

Niveau A. God i skrift og tale

Tysk

Niveau B

IT kundskab
Programmering C/C# på middel niveau
Objekt orienteret programmering
SPU/UML, programmeringsværktøj
Faglig software God til Matlab (Simulink)

