
CURRICULUM VITAE 

CARSTEN OVERGAARD 

 

Jeg har beskæftiget mig med IT på fuld tid siden 1986. Indtil 2015 var det med fokus på 
økonomi-programmer, specielt Microsoft Business Solution NAV, XAL og C5, hvor jeg 
opnåede autorisation. Siden 2015 har jeg har fokus på programmer til HR-området, som 
f.eks. rekruttering, MUS og onboarding. Jeg hjælper mine kunder med at forstå GDPR og i at 
sætte dem ind i hvordan reglerne skal anvendes i IT-systemerne. 

I 17 år frem til koncernens salg i 2014 var jeg IT-chef for Formula-gruppen, som var en af de 
store grafiske huse i Danmark. Desuden sad jeg i bestyrelsen hos InPact Data fra 1995 til 
1997. 

 

ERFARING 

2015 - Talentsoft (2015 – 2018 Customer care representative, 2019 - Technical consultant) 

Opgaver: 

• Teknisk analyse af kundesager (Talentsoft softwarepakke, bestående af rekrutteringsmodul, HR-
modul og E-learningsmodul) 

• Oversættelse og korrektur læsning af nyhedsbreve for Talentsoft’s PXS-division 

• Check af GDPR-opsætning og konsulentopgaver for danske brugere af Talentsoft PXS 

• Support af PXS-rekruttering, PhD planner, kursusadministration, Talentsoft HR moduler 

• Customer Care besøg hos kunder 

• Deltagelse i overdragelsesmøder mellem konsulentgruppen og kundeservice 
 

1997 - 2015 Formula koncernen (1997-2014 IT-chef, 2014-15 Konsulent) 

Opgaver: 

• General ansvarlig for IT-drift i Koncernen omfattende både internt IT men også styring af 
underleverandører og projekter, under personaleansvarlig for IT-afdeling lokaliseret på 3 
adresser 

• Forskellige IT-projekter for kunder 

• Fra 2014: Salg af hardware og software i forbindelse med afvikling af koncernen / supervision af 
bygninger 
 

Før 1997 Konsulent ved InPact Data A/S 1993 - 1996 (bestyrelsesmedlem 1995 - 1997), 1993 butikschef ved 
UniPro A/S, konsulent ved 1986 - 1993 Poulsen Computer Center, 1982-1986 butiksassistent ved Q8 
Service på deltid 

  

FORMAL UDDANNELSE 

1986 - 1989 Merkonom 

Næstved Handelsskole (Regnskabsvæsen 1988, Databehandling 1989) 

1983 – 1986 Højre Handelsskole eksamen (HHX) 

Næstved Handelsskole 

 

SPROG 

Dansk (Indfødt) 

Engelsk (Anvendes arbejdsrelateret) 

Tysk (Grundliggende niveau) 

PRIVATLIV OG INTERESSER 

Jeg er gift og har to voksne børn 
(Født 1998 og 2002) 

Ikke-ryger 

Jeg løber og cykler i min fritid 

KONTAKTOPLYSNINGER 

Park Alle 5 – 3650 Ølstykke 
Telefon: +45 2160 1028 
Email: post@carstenovergaard.dk 

Linkedin: 
https://www.linkedin.com/in/covergaard3650/ 
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