JIM MORRIS
PROJEKT/PROGRAM MANAGER OG PPM/PMO KONSULTANT
dk.linkedin.com/in/jimmorris
▪
contact@raedan.com
▪
bor omkring Horsens men kan arbejde over hele landet inkl.
▪
Kbh. området
åben for konsulentarbejde eller evt. fastansættelse
▪

INTRODUKTION
Jeg har en bred baggrund indenfor IT branchen som spænder
over 22+ år som projektleder og PMO/PPM konsulent.
Efter at have flyttet fra sit hjemland USA i 1992, blev jeg
uddannet softwareudvikler her i Danmark. Siden da har jeg
koncentreret sig om program-/projektledelse, produktudvikling
og Project Portfolio Management/PMO coaching.
Jeg har bla. haft succes med at:
▪

planlægge og styre komplekse projekt implementeringer

▪

vejlede organisationer der var i gang med at etablere PMO/
PPM processer, skabeloner, styringsmodeller osv.

Jeg er kendt som en person:
▪

med solid forståelse af program-/projektledelsesprocesser,
ressourceallokering samt projektets økonomi

▪

som kan bevare overblikket i et hektisk miljø og holde fokus
på løsninger og resultater

▪

er kyndig i stakeholder management

▪

lynhurtigt til at sætte sig ind i ny viden

▪

altid med godt humør og behagelig at arbejde sammen med
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ERFARING
LEGO: 10.2014 - 12.2015
Titel: Projektleder og PMO Lead
Beskrivelse: Etablere en PMO på en +350M DKK SAP program:
▪ Etablering og Styring af program governance
▪ Facilitering af issue/risk samt sparring med PM’erne
▪ Ressource styring inkl. estimering (med PM’erne) og
allokering
▪ Change Control Management
▪ Koordinering med leverandøren og øvrigt LEGO IT
▪ Programledelse igennem en barselsorlov

Compuware/Changepoint: 04.2008 - 07.2014
Titel: Projektleder og Sr Konsulent
Beskrivelse: Projektleder for implementering af en global Project
Portfolio Management (PPM) løsning hos flere kunder:
Planlæg og lede projektet
Samle krav fra forretningsledere og afstemme forventninger
Styre leverancer i forhold til kontrakten
Styre onshore/offshore team af SMEs
Projekt økonomi opfølgning
Styring af Risks og Issues
Definere rapporter og ledelses KPI’er
Analysere eksisterende processer for PPM løsningen
Coaching af Steerco om PPM processer samt
forventningsafstemning
▪ Sikre workshops og uddannelsessessions
▪ Rapportering til Steerco samt eget ledelsesteam
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Projekter:
▪ Gemalto, France
▪ Cepra, Mexico
▪ NAPP, UK
▪ Standard Bank, South Africa
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Fundamo, South Africa
AXA-Insurance, Hong Kong
Microstrategy, USA
TNT, Belgium
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JN Data: 12.2006 - 04.2008
Titel: IT Arkitekt
Beskrivelse: Review af projektet og dets løsning vil kunne passe
ind i eksisterende infrastruktur samt governance model/
processer.
Var også med i længerevarende projekt hvis scope handlede om
at udskifte løsningen som var brugt til at handle på værdipapirer
i Nykredit.

Raedan: 08.2003 - 12.2006
Titel: Stifter og Konsulent
Beskrivelse: Coaching af mindre virksomheder omkring deres
markedsføring - især overfor engelsk talende lande
▪
▪
▪
▪
▪

Sparing omkring forretningsstrategi
Design/Review af hjemmesider
Skrivning af marketings materiale
Engelskundervisning
Præsentations teknik

Systematic: 04.2002 - 05-2003
Titel: Product Manager
Beskrivelse: Sikre produktstrategi var i sync med markedsbehov
samt koordinere med resten af Systematic's organisation
omkring produktet.
Ansvarlig for at etablere en ny proces omkring
marketingmateriale samt brugerdokumentation.
Var også ansvarlig for rekruttering og holde indledende samtale
med CEO på det amerikanske kontor.
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CCI Europe: 10.1998 - 04.2002
Titel: Product Manager og Konsulent
Beskrivelse: Ansvarlig for et af CCI's flagskibs produkter (til
aviser) og dets lifecycle samt projekt deltagelse:
▪
▪
▪
▪

Samle markedskrav og skrive business case
Som sponsor, sikre projekt leverancer i forhold til business
case
Præsentere projekt leverance/produktet til marked
Deltage i kundeaktiviteter og repræsentere CCI på expo

Jeg fik også mulighed for at arbejdede som implementerings
konsulent på projekter:
▪
▪
▪

Omsætte kundekrav til (en teknisk) løsning
Arbejde sammen med tværfagligt projekt teamet
Coache og træne kunden i brug af løsningen

ECCO: 02.1995 - 10.1998
Titel: Projektleder og Software udvikler
Beskrivelse: Ansvarlig for to produkter samt udviklingsprojekt
gennemførelse:
▪
▪
▪
▪

Samlede markedskrav og skrev business case
Sikrede projekt leverancer i forhold til business case
Udviklede løsningen sammen med sælgerne og
prototypeafdelingen
Ansvarlig for brugersupport og træning

US Army: 07.1984 - 02.1988
Titel: Sergent
Beskrivelse:Medlem af The US Army Drill Team og 1st
Presidential Marching Platoon (lidt ligesom Den Kongelige
Livgarde)
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UDDANNELSE
Skive Business College: 1993 - 1995
Associates in IT Technology / Datamatiker, Software
Development

Northern Virginia College: 1985 - 1989
Information Technology, Computer Science

CERTIFICERINGER
P3O: Portfolio, Program and Project Offices
Peak Consulting + APMG · License: P3OR/003567

PRINCE2
Mentorix + APMG · License: P2R/882633

ITIL V2
Pink Elephant

KURSER
▪

SCRUM Master: 2015

▪

AgilePM: 2015

▪

PMP Certification Prep: 2015

▪

Coaching: 2008

▪

Kotter's Change Model: 2009

▪

Optimal PMOs: 2010

▪

Konflikthåndtering: 2002

▪

CMM: 2002

▪

Facilitering: 2001

▪

Process Mapping: 1999

▪

Kravspecifikationer: 1998

▪

Projektleder: 1996

▪

Lederkursus (US Army): 1986
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