GISkonsulenten
Landinspektør Jesper Jøker Eg - Sønderkær 305, 7190 Billund
jesper@giskonsulenten.dk +45 61 72 75 57
CVR: 38380397

Curriculum vitae
Fulde navn:
Fødselsdato:
Bopæl:
E-mail:
Mobiltelefon:
LinkedIn-profil:

Jesper Jøker Eg
04-06-1968
Sønderkær 305, 7190 Billund
jesper@giskonsulenten.dk
+45 61 72 75 57
https://www.linkedin.com/in/jesper-jøker-eg-6588a359

Uddannelse
●
●
●
●

1987: Mat-fys student fra Grindsted Gymnasium og HF
1993: Landinspektør fra AUC. Studieretning: GIS og teknisk opmåling.
1993-dd:
Diverse kurser herunder landinspektørforeningens efteruddannelseskurser samt et væld af GISkurser og konferencer.
2010: Uddannelse i Projektledelse gennem ViaUC-Horsens

Arbejdsliv
●

1993-1996: DSB rådgivning
Ansat som landinspektør i DSB's interne ingeniørrådgivning i København.
Forestod planlægning og opmåling af fikspunktsnet samt detaljeret dataindsamling i forbindelse
med større anlægsprojekter; Storebælt, dobbeltspor Sønderjylland, udbygning af
Frederikssundbanen samt mange flere.
Implementerede GPS opmålingsteknik i organisationen.
Medvirkede endvidere ved indførelsen af Bentley MicroStation til brug for terrænmodellering og
projektering.

●

1996-1998: Landinspektørfirmaet Klæsøe & Skotner, Roskilde
Ansat som Landinspektørassistent og medvirkede ved et bredt udvalg af
landinspektørforretningen aktiviteter; udstykninger, bygningsafsætninger, råstofansøgninger,
skelfastlæggelse, landbrugssager og meget mere.
Primusmotor ved indførelse af GPS opmålingsteknik og opgradering af GIS-værktøjer.

●

1998-2002: NordVestsjællands Energiforsyning (NVE)
Ansat som GIS-administrator.
Forestod GIS-udvikling, -vedligehold og -brugerservice af MicroStation/Intergraph/Oracle baseret
ledningsregistrering.
Gruppeleder for opmålingsholdene og forestod indførelse de nyeste GPS opmålingsteknikker.
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●

2002-2009 Skovgaard Landinspektører, Kolding
Ansat som landinspektør med beskikkelse og siden som partner/afdelingsansvarlig for
afdelingen i Kolding.
Forestod tilbudsgivning samt overordnet planlægning af alle opgaver. Var herudover udførende i
den fulde sagsgang for teknisk opmåling og matrikulært arbejde, herunder også skelforretninger,
naturklagesager mv.
Speciale: Sager vedrørende ejerlejlligheder samt større databehandlinger.
Anvendt GIS-system: GeoCad.

●

2009-2011: GIS-koordinator, Billund Kommune
Ansat som ansvarlig GIS-koordinator.
Ansvarlig for udvikling, administration og support af kommunens esri-baserede GIS-systemer;
ArcGIS, ArcGIS-server og WebGIS.
Speciale: udvikling af Python-scripting til drift og vedligehold af geodatabaserne.

●

2011-2017: ARTOGIS A/S
Ansat som GIS Projektleder/GIS konsulent.
Forestod den fulde implementering af esri-baserede GIS-systemer i form af ArcGIS, ArcGIS
server og WebGIS til kunder i forskellige brancher – især kommuner og forsyningsselskaber.
Medvirkende ved udvikling af GIS-systemer baseret på OpenSource; Qgis, OSgeo,
ElasticSearch, Python.

●

2017- : GISkonsulenten.dk
Oprettede GISkonsulenten.dk og etablerede mig som selvstændig freelance GIS-konsulent.
Har udført opgaver for kommuner og forsyningsselskaber såsom:
o kortlægning af GIS/IT infrastruktur
o avancerede GIS analyser
o integration af data fra forskellige kilder i GIS
o implementering og drift af OpenSource GIS
o opsætning af driftsrutiner og script programmering i GIS- og databasesystemer
o implementering af ArcGIS Portal samt indførelse af nye WebGIS- og MobilGIS
systemer.

Fritid
●
●
●
●
●

Motionsløb. Løber 70-110 km ugentligt. Løbeinstruktør i løbeklub og løbenørd med egen
blog/website om løb
Børn - har 2 voksne børn
Kæreste med Marianne som har 3 hjemmeboende børn
Oplevelser og rejser i ind- og udland
Vedligeholdelse af hus og have

Øvrige interesser
Alt hvad der rør sig i samfundet omkring os; politik, debat, bøger, sport, film, naturoplevelser.

