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Inriktning och specialitet
Mångårig erfarenhet av IT-branschen med teknik,
management, personalledning, marknadsföring och
försäljning av tekniska IT-produkter och
konsulttjänster, främst inom datakommunikation
och IT-infrastruktur.

Kompetensområden
Projektledning
Förstudier/Utredningar IT-teknik
Marknadsföring IT-teknik
Datakommunikation
Kursledare, utveckling kursmaterial
Seminarieverksamhet, planering, genomförande
ITIL, teknikprocesser, kvalitetsstyrning
Dokumentation av teknik
Personalledning, utvecklingssamtal
Ledarskap, metoder, verktyg

Personliga egenskaper
Social – lätt för att ta nya kontakter, smälter in i
de flesta grupper. Arbetar gärna i team, löser
konflikter snabbt.
Kreativ – har en kreativ inställning till
problemlösning, har lätt för att få ett
helikopterperspektiv.
Empati – känner snabbt av olika sociala
atmosfärer. Får olika individer och grupper att
fungera tillsammans.
Målinriktad med god kommunikationsförmåga i
både tal och skrift.

Arbetsplatser
Itera Networks, 99 –
VD samt sälj- och marknadsansvarig för dryga 30
tekniska konsulter. Rapporterar till
koncernledningen i Norge och är medlem i ITERAkoncernens Business Unit-grupp. Infört balanserat
styrkort med uppföljningsrutiner. Planera och
genomföra olika marknadsaktiviteter såsom
seminarier, telemarketing, kundtidning och
externwebb. Leverantörskontakter med bl.a.
Microsoft, HP, Citrix m.fl. Stor erfarenhet av

konsultförsäljning, upphandlingar och
förhandlingar, outsourcing, drift.
STF Ingenjörsutbildning AB, 94-99
Affärsområdeschef för STFs utbildningsverksamhet
inom IT-området. Chef för 11 anställda och
budgetansvarig för ca 35 miljoner i omsättning.
Rapporterade direkt till VD och medlem i
ledningsgruppen. Utvecklade 3-dagars konferensen
”TelekomDagarna” att bli en av Sveriges största
konferens och mässa inom telekomområdet.
Upphandlade externa föreläsare samt konferensanläggningar. Ansvarade för uppbyggandet och
lanseringen av STF:s första webb med möjlighet
att boka kurser via webben. Även ansvarig för
marknadsföringen av seminarier och kurser genom
annonser i fackpress, direktförsäljning, elektronisk
post samt katalogdistribution via PAR och
Micromedia (numera SEMA Group).
KOMMHUSET AB, 91-94
VD för utbildningsföretaget Kommhuset AB med 4
anställda och externa utbildare. Ansvarade för
personal, upphandling av externa konsulter samt
för planering och marknadsföring av kursutbudet.
Lanserade de första kommersiella kurserna i
Sverige runt TCP/IP och utvecklade själv kurser
inom nätverk och kommunikation. Tecknade det
första SWIPNET-avtalet med dåvarande Comviq
Skyport (Tele2 idag). Företaget ingick i Kinnevikkoncernen.
Nordic Datadistribution AB, 87-91
Delägare och produktchef för datakommunikationsprodukter. Nordic var en distributör
som genom återförsäljare i Sverige sålde add-on
produkter till persondatorer samt distribuerade
datormärket AST. Valentino var ansvarig för hela
datakommunikationssortimentet och lanserade i
Sverige produkter som Carbon Copy, Ventel och
HAYES-modem, AST 3270 och 5250 emuleringsprodukter, IDEA 5250 emuleringsprodukter samt
nätverksprodukter från Novell, Pure Data och AST.
Produktansvaret innebar bl.a. förhandling med
tillverkare (de flesta i USA), prissättning, produktpositionering, marknadsföring, presentationer för

och utbildning av återförsäljare, budgetering och
återrapportering samt viss slutkundsbearbetning.

VEBE data SYSTEM AB, 85-87
Egen företagare med inriktning mot design,
installation och support av nätverk,
kommunikations-produkter och nätverksprodukter.
Var bland de första konsulterna som installerade
3Com´s nätverkslösningar (EtherShare) i Sverige.
Flitigt anlitad som föreläsare och kursledare inom
ovannämnda områden.
OWELL Stockholm AB, 84-85
Produktansvarig samt ansvarig för tekniskt
säljstöd. Var med och byggde upp en av Sveriges
största PC-återförsäljare (Owell). Ansvarade för
produktvalet inom kommunikationsområdet samt
för marknadsföring av produkterna. Genomförde
många slutkundsseminarier där
kommunikationsprodukterna sattes in i sitt
sammanhang.

2004 Bulletproof Manager – Crestcom
Ledarskapskurs med omfång 48 timmar om pågick
i 12 månader.
2002 Säljprocessen – Advantum, 2 dagars
utbildning samt utveckling av företagets
säljprocess.
2001 Balanserat Styrkort – Affärsinstitutet
Utbildning i balanserat styrkort samt
implementation av detta i företaget.
1999 UTVECKLA GRUPP- OCH LEDARSKAP
(UGL), upplevelsebaserad 5-dagars kurs i hur
grupper fungerar och hur man bäst utvecklar en
grupp.
1992 TCP/IP, Kommhuset AB, 3 dagars kurs i
grunderna i TCP/IP arkitekturen.
1990 TIME MANAGEMENT, 2-dagars kurs i
personlig effektivet.
1990 VÅGA LEDA, 2-dagars utbildning i
ledarskap

DUAB, 83-84
Delägare i datakonsultbolag med 6 anställda och
med inriktning mot rådgivning, utveckling och
utbildning inom persondatorer och IBMs
ordbehandlare Serie 80 i kommunikationsmiljö.
Byggde upp, lanserade och genomförde en av de
första öppna kurserna i Sverige runt
datakommunikation riktad mot användare.

1980 IBM SYSTEMS NETWORK
ARCHITECTURE (SNA), 5 dagar i London i
Burroughs regi.

Burroughs Scandinavia AB, 74-83
Startade om systemoperatör men övergick med
åren till systemutveckling i COBOL, projektledare
för konvertering av COBOL-system från Philips till
Burroughsdator. Senare ansvarig för support av
systemprogram, operativsystem och
kommunikationsprogramvara för minidatorserie.
Internt säljstöd, kundseminarier och
kundutbildning. Programmering av
kommunikationsprotokoll (NDL) för minidatorer
(B80/800/9000). Projektledare för bankoffert
terminaler till SEB (77) samt
kommunikationslösning till Stockholms Läns
Landsting (79).

Uppdrag/Erfarenhet
ITIL – startade en ITIL-satsning som
konsultverksamhet.
ISO9000 – ansvarig för införande av
kvalitetsstyrning i tjänstebolag.
Upphandlingar – offertansvarig för flera offentliga
och privata upphandlingar.
Projektledning – infrastrukturprojekt,
plattformsmigreringar.
Konferenser, mässor – ansvarig för konferensen
”TelekomDagarna” i 5 år. Konferensinnehåll,
mässplanering, marknadsföring, genomförande.
Telemarketing – planering av
kundundersökningar, besöksbokningar.
IT-strategi utredning – Framtagande av ITstrategi för Sveriges Läkarförbund samt
Läkartidningen.

Utbildningg
75, KTH 20p. numerisk analys
73-74 Frösunda, utbildning till systemman
71-73 Östra Real, Naturvetenskapligt gymnasium

1980 FÖRHANDLINGSTEKNIK (Give and Take),
Karras Institute i Stockholm. 3-dagars kurs i
utveckling av den egna förhandlingstekniken samt
vilka moment och vilka parametrar som bygger
upp en förhandling.
1978 DATA COMMUNICATIONS, London, i
Burroughs regi. Kursen var en avancerad kurs i
datakommunikation och köteori. Noga genomgång
av bl.a paketförmedlande nät (X.25),
satellitkommunikation samt
kommunikationsprotokoll.
1977 SUCCESS THRU SELLING AND SUPPORT,
5-dagars kurs i Burroughs regi som gick ut på att
förstå hur man ger bästa kundservice i olika
situationer. En föregångare till det som i Sverige
sedemera kallades "Charmkurser" och som bl.a.
SAS genomförde med stor framgång.

Övriga meriter
IAMCP – Styrelseledamot (v-ordförande) från
2001 i datakonsultföreningen International
Association of Microsoft Certtified Partner.
STF Ingenjörsutbildning – styrelseledamot 2000
till 2004.
Kursledare – Valentino har utbildat 1000-tals
elever i datakommunikation sedan slutet av 70talet bl.a. med PC University (Owell), PCsamordnare (Nordisk Datautbildning), Compaq
Academy, Avancerad Systemförsäljning (Compaq).
SIS TK3, medlem av standardiseringsgruppen för
datakommunikation 84-85.
Språk – SVENSKA som modersmål, god engelska i
tal och skrift, hygglig franska och italienska i tal
och skrift.
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Publikationer
2006 pågående författande till en ny utgåva av
”Datakommunikation” från Liber.
2000 Medförfattare till boken
"Datakommunikation" (Jensen/Gjelstrup/Berti) för
systemvetarutbildning på högskolan. Utgiven av
LIBERS förlag. ISBN 91-47-01590-X
1996 Utgivning av boken "KOMMUNIKASJON" på
Norska tillsammans med Frank Fosse genom
Yrkesuppläring i Norge. ISBN 82-585-1045-2
1993 Utgivning av boken "Datakommunikation
med TCP/IP" utgiven av LIber förlag i Stockholm.
Boken har som målgrupp eftergymnasial utbildning
samt yrkesutbildning av IT-tekniker. ISBN 91-4703002-X
1984 Utgivning av boken "Lokala Nätverk" utgiven
av SPCS i Växjö.
1983 Utgivning av boken "datakommunikation"
genom SPCS förlag i Växjö
Pulicerad i Datavärlden, Computer Sweden,
Windowstidningen samt medverkat ett flertal
gånger i TV4-utbildningsprogrammet ”Enter” (9097).
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