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1. Personlige data
Personligt Fulde navn: Peter Herstoft

Født 23. november 1950 i  Solbjerg Sogn, Frederiksberg.
Lever sammen med Susanne Doering Jensen, social-  og sundhedsassistent, ansat hos 

Bornholms Regionskommune.
Ingen børn.

Kontakt Bopæl: Ndr. Strandvej 49, Tejn, 3770 All inge.
Tlf. 56 47 12 49  (fastnet/ mobil/telefonsvarer)
E-mail: peter@herstoft.dk

2. Erhvervserfaring

Jobs m.m. 2010   Grønbechs Gård  1. marts- (t idsbegrænset t i l  20. november, første 6 måneder 
med lønti lskud). Job: Publikumsservice, salg, administration, IT m.m.

2009-2010   Ledig
2009   Grønbechs Gård  16. februar-31. oktober (t idsbegrænset). Se ovenfor.

2008-2009   Ledig
2008- Turistguide  på Bornholm (sprog: Dansk, engelsk, tysk), honorarløn.

2008   Grønbechs Gård  25. marts-7. november (t idsbegrænset). Se ovenfor.

2007-2008   Ledig
2007   Scanvaegt/Norfo  (nu: Marel) 11. juli-31. august

Job: Lagermedarbejder (ferie-/sygevikariat).

2007   Ledig (1. maj)12. juni-11. juli.  Deltaget i  ”Ny styrke” t i l 11. juni.

2006-2007   Omskolingsprojekt ”Ny styrke til metalindustrien” (Bornholms 
Erhvervsskole m. praktik på maskinfabrikken Scanvaegt/Norfo, primært lager, 
sekundært værksted).

1978-2007   TDC
Ansat i forskell ige statsvirksomheder indenfor telekommunikation, nu hoved -
sageligt opslugt af TDC, med tjeneste mest i København og Sønderjyl land. 
Opsagt efter ansøgning. Relevante opgaver:

Job: Sagsbehandler/produktkoordinator/tekniker (sti l l .betegn.: Kontrollør)

Beskæftigelse i flere enheder, hvor jeg bl.a. udførte

− kunde- og forhandlerkontakt

− telefonbetjening og generelle kontoropgaver

− kontrol af regninger fra leverandører, kontering

− udarbejdelse, implementering og vedligeholdelse af arbejdsinstruktioner, 
bl.a. i forbindelse med ISO 9000-certi f icering, opgaver i. f.m. standardisering 
(telenettet, vejregler) 

− vedligeholdelse af håndbøger, herunder produktion og distr ibution af 
rettelser osv.

− brugersupport og –instruktion (herunder udarbejdelse af vej ledninger og 
opgaver), samt leverandørkontakt vedr. IT-systemer (herunder kravspecifi -
kation og test).

1987-1989   Censor  ved radioekspedientprøver for Teleinspektionen (nu: IT- og 
Telestyrelsen), honorarløn.

1986-1987   Teleinspektionen  (nu: IT- og Telestyrelsen)

Job: Sagsbehandler, censor (sti l l ingsbetegnelse: Overtelegrafist)

Forvaltningsopgaver vedr. radioekspedientcertif ikater, administration vedr. prøver.

1973-1978   ØK  (A/S Det Østasiatiske Kompagni)

Job: Radiotelegraf ist/sekretær

Bl.a. regnskab, på- og afmønstring, klarering, velfærdsopgaver, korrespondance.

1969-1973   Hæren, Sjællandske Telegrafregiment
Job: Gruppefører, instruktør (st i l l ingsbetegnelse: Oversergent).
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3. Uddannelse og kompetencer, som er relevant for det ansøgte job

Uddannelse
Uddannelser 1986-1989

1983-1986

1972-1973
1970-1971

Merkonom i databehandling
Assistent, P&T (staten), bred uddannelse i teleteknik, 

administration og forvaltning

Radiotelegrafist
Sergent

Kursus IT

Sprog

Andet

2007
2004
Desuden

1997-1999

1998

2007

2007

Navision C5  (grundkursus), Bornholms Erhvervsskole

PC-kørekort, EUC Syd

(løbende, arbejdsrelateret): Mange PC-programmer  og 
mange forskell ige  tekniske og administrative IT-
systemer, brugerkurser på niveau fra grund læg-
gende ti l superbruger

Tysk, HH-niveau B, Aabenraa Business College

English for Managers (forretningsengelsk: Konversation, 
præsentationsteknik m.m.), Aabenraa Business College

Førstehjælp  (12 timers grundkursus) , Bornholms 
Erhvervsskole

Kommunikation og konfliktløsning  (21 timers 
kursus) ,  Bornholms Erhvervsskole

Særlige kompetencer

IT PC-bruger  siden 1986

Tekstbehandling  (siden ca. 1980) og regneark: Superbruger
Office-programmer  i øvrigt, herunder databaser, Internet, e-mail: Bruger
Administrative IT-systemer : Bruger/superbruger  siden 1986  af 

økonomi-, kunde- og ledelses informationssystemer, bl.a. Navision 
og Concorde, elektroniske post- og kalendersystemer.

Web/Internet: Bl.a. redigering og publicering af HTML-dokumenter (web-
sider), redigering og indsættelse af grafik og bil leder.

Sprog Dansk
Engelsk
Tysk
Svensk
Norsk

udtryk og forståelse, skrift og tale på indfødt niveau
udtryk og forståelse, skrift og tale på højt niveau
udtryk og forståelse, skrift og tale på middel niveau
forståelse, skrift og tale på middel niveau
forståelse, skrift og tale på middel niveau

Andet Førerbevis  til motorkøretøj , kategorierne B, C og D (1970)

Truckertifikat , kategori B (2007)

Tillidshverv 

og

fritid

2009- Medstifter  af Tejn lokalhistoriske Arkiv.

2004- Medlem af bestyrelsen  for Ejerforeningen Lærkebakken 
(ejerlej l ighedsejendom), p.t.  formand ,  t idl igere kasserer .

2007-2008 Medlem af bestyrelsen  for Senior Erhverv Bornholm (Netværk for 
jobsøgende over 50), formand november 2007-april  2008 og i november 
2008. 2008-10: Kontaktperson ti l  Arbejdsmarkedsstyr. vedr. afvik l ing.

1996-2008 Medlem af bestyrelsen  for Løjt Lokalhistoriske Forening (det 
meste af t iden sekretær). Hvervet omfattede bl.a. registrering af 
arkival ier m.m., webmaster/redaktør af hjemmeside, rundvisning i 
foreningens arkiv og samlinger.

1992-2006 Medstifter, medlem af bestyrelsen, suppleant ti l do., frivillig 
hjælper i Kattenes Vennekreds Aabenraa/Kattens Værn Aabenraa.

1988-1992 og 1993-1995   Medlem af bestyrelsen  for Bodum Beboer-
forening (sekretær , formand).

1988-1991 Kasserer  for Lokomotivklubben KLK
Hvervet omfattede bl.a. bogfør ing, afstemning, årsregnskab.

Hobbies Bl.a. lokalhistorie, slægtsforskning, web-programmering, fotografering, 
bi l ledbehandling, musik, teater, kunst/kunsthåndværk, dyr, natur, historie i 
mange aspekter, bl .a. søfart/skibe.
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