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PRESENTATION

Michael Jörgensen
Telefon (Direkt):
Telefon (Mobil):
E-post:

+46 8 120 038 10
+46 73 944 40 10
Michael.jorgensen@exengo.se

Yrkesliv
Jag är född 1965. Jag är delägare i konsultföretaget Exengo vilket vi grundade 2011. Jag har
arbetat som teknisk konsult i drygt 30 år, från början specialiserad på utredning och projektering
av styr- och övervakningsanläggningar.
Min huvudinriktning som konsult är idag projekt- och projekteringsledning, utredningar,
projektering, driftsättning, kontroll och besiktning inom områdena informationssystem,
automation och Intelligenta Trafik System - ITS. Den huvudsakliga uppdragsgivaren är
Trafikverket, verksamhetsområde Stora Projekt som hanterar projekt överstigande 4 mdr.
Utöver externa konsultuppdrag är jag ansvarig för företagets kvalitets- och miljöarbete samt vår
IT-plattform.

Arbetslivserfarenhet
2011-

Exengo Installationskonsult AB
Medgrundare, konsult, kvalitets- och miljöansvarig samt IT-ansvarig

2011

ÅF
Konsult

2001–2011

Energo
IT-chef, teknisk chef, säkerhetschef, kvalitets- och miljöansvarig
Styrelseledamot i dotterbolaget CLC 2007–2011
Coach för specialistgrupp – kommunikation och säkerhet 2011
Internrevisor.

2001–2002

Energo Network Services
Medgrundare, konsult

1996–1999

Jacobsson & Widmark
Avdelningsansvarig - styr och övervakning

Sida (av)

2(2)

Lednings- och styrelseerfarenhet
Diplomerad

Diplomutbildning för styrelsemedlemmar, Stockholms Handelskammare.

Företagsledning IT-chef, kvalitets- och miljöansvarig för Exengos ca 65 anställda.
Ledamot

Danderyds Curling

Ordförande

FRT – Förenade Regler Tekniker.
Intresseorganisation för 40 entreprenad och konsultföretag.

Företagsledning IT-chef, teknisk chef, säkerhetschef, kvalitets- och miljöansvarig.
för Energos ca 300 anställda
Ledamot

CLC i Helsingborg och Malmö. Konsultföretag

Curling
DCK
Jag är medlem i Djursholms Curlingklubb där jag varit aktiv spelare från 2006 till 2018 med
spel från div 4 till div 1.
Åren 2011 till 2017 har jag deltagit som tränare för Djursholms juniorer som tillsammans
med Stocksunds Curlingklubb bildade Danderyds Curlingklubb.
SLCC
2013 – 2018 har jag verkat som tävlingsledare för Stockholm Ladies Curling Cup.
Dessförinnan har jag hjälpt till med arrangemanget sedan 2008.
SCF
Efter att gått domarutbildning under ledning av Paul Ahlgren om Mats Olofsson har jag haft
möjligheten att arbeta som domare vid divisionsspel och SM under ett antal år.
Engagemanget har inneburit en närmare kontakt till TU där jag de senaste tre åren arbetat i
gruppen. De huvudsakliga arbetsinsatserna har varit inom domarutbildningar, skapande av
domarmanualen och uppdatering av regler och tävlingsbestämmelser.
WCF
De svenska erfarenheterna har lett till internationella uppdrag inom WCF som bandomare
och biträdande domare vid EM och VM. Jag har även fungerat som utbildare av domare i
WCF:s regi.

