
CV Morten Jensen 22.04.2012 
 

  Side 1 af 4 

Personlige oplysninger: 
 

Navn:  Morten Jensen 

Adresse:  Torsvej 9 

7620 Lemvig 

 

 

 

Telefon:  Tlf.: 5087 4244 

E-mail:   mje@2bon.dk 

 

Civilstand:  Gift med Lone 

  2 børn: Mia (1992) og Frederik (1995) 
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Erhvervserfaring: 
 

1984-1986  Harboøre Byggecenter A/S 

Elev, trælastuddannelsen. 

 

1986-1994    Harboøre Byggecenter A/S 

Trælastsælger. 

Uddannelsesansvarlig for tre trælastelever. 

Kundeansvarlig for såvel detailkunder og professionelle. 

 

1994-2006    Krejsler Tømmerhandel a/s 

Byggemarkedsleder. Ledelsesansvar for 3-5 medarbejdere. 

Salg af byggematerialer fra trælasten indgik som naturligt 

ansvarsområde, hvor jeg fungerede som kunderådgiver for såvel 

professionelle og selvbyggere. 

IT-ansvarlig fra 1998, hvor jeg bl.a. gennemførte implementering af nyt 

IT-system (DC4/træ) i 1999. 

Opsøgende salg til håndværksvirksomheder og industri. 

Deltog i markedsføringskæderne ”Handy” samt ”Råd & Dåd” under 

indkøbsforeningen ”Ditas”. 
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Erhvervserfaring: 
 
2006   Stark Lemvig 

I foråret 2006 købte Stark gruppen Krejsler Tømmerhandel. Formålet 

var bl.a. at lukke en nærliggende Stark forretning og flytte alle 

aktiviteter til matriklen for min arbejdsplads.  Dette strakte sig over et 

lille halvt år, hvor jeg i samarbejde med en til lejligheden indsat Stark 

medarbejder fungerede som den daglige leder. I denne periode blev jeg 

yderligere inddraget i trælastafdelingens arbejde, hvor der var vækst, 

og dermed mangel på medarbejdere med faglig indsigt. 

Materialeberegninger og tilbud blev her en større del af arbejdsdagen, 

og først i efteråret 2006 blev arbejdet som byggemarkedsleder igen 

normaliseret. 

Efter sammenlægningen af de to Stark forretninger fortsatte jeg som 

byggemarkedsleder med ledelsesansvar for 10 medarbejdere. 

Ultimo 2006 valgte jeg at søge nye udfordringer, da jeg blev kontaktet 

af Dyrup. 

 

2006-  Dyrup A/S. Dyrup Professionel, Holstebro 

Butikschef. Ansvarlig for afdelingen i Holstebro, hvor der udelukkende 

sælges til det professionelle marked. Den primære kundegruppe er 

malervirksomheder, men der handles ligeledes med andre 

håndværksvirksomheder som eksempelvis tømrermestre og 

byggefirmaer. 

I 2008 endvidere ansvarlig for opstarten af et Dyrup Professionel 

Malercenter i Herning. 

Siden 2009 ansvarlig for implementering og udvikling af Dyrups IT-

system i 14 malercentre; herunder uddannelse af alle medarbejderne. 
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Uddannelse: 
 

1979  Folkeskolens afgangseksamen, Klinkby Skole 

 

1982  Studentereksamen, Lemvig Gymnasium 

 

1983  Højere Handelseksamen, Holstebro Handelsskole 

 

1983-1991  Diverse merkonomkurser m.v. 

 

2006  Salgslederkursus, Råd & Dåd Byggecenter, Florida, USA 

 

2009  HD i Afsætningsøkonomi, afsluttet på Århus Universitet, HIH,  

Herning. 

 

2011  HD i Organisation og Ledelse, afsluttet på Århus Universitet, HIH, 

  Herning. 

 

Sprog:  Engelsk i skift og tale. Tyskkundskaberne er ligeledes gode, men 

 lidt rustne. 

 

 

IT:  Office pakken. 

IFS, status af Superbruger og udvikler. 

DC4/træ, IT chef gennem 6 år med dette system. 

AS400 (Stark version, Dyrup version). 

 

 

Interesser / fritid: Sportsinteresseret. 

Dyrker motionsløb, volleyball, bordtennis, skak og spinning. 


