PROFIL
Jeg startede for 6 år siden Rainbow Riders, som i dag er et digitalt bureau med 6
medarbejdere og en meget sund indtjeningsprofil. Jeg er nu kommet dertil, hvor
jeg ønsker nye udfordringer på den anden side af skrivebordet, så jeg kan sætte
hele min palet af kompetencer i spil.
Før opstarten af Rainbow Riders var jeg med til at opbygge virksomheden Isobar.
Isobar voksede i min tid fra 2 til 12 medarbejdere  på kun halvandet år. Isobar
blev dannet ud af min gamle virksomhed, Thingholm ApS, som jeg solgte til Carat
/ Aegis Media i 2007.
Således har jeg levet af min driftighed og ideer, siden jeg fik studenterhuen på.
Jeg har fulgt internettets udvikling siden den spæde start, og min succes hviler i
høj grad på evnen til at identificere værdifulde tendenser og rådgive mine kunder
derefter. Jeg tænker altid i nye metoder, systemer, ydelser, optimeringer,
designs, strategier, markedspotentialer og meget mere.

Anders
Thingholm

Jeg befinder mig meget naturligt i krydsfeltet mellem splinter ny viden, kreativitet,
kritisk sans og eksekvering. Det er her jeg trives og her min passion og energi
smitter bredt i et team. Jeg læner mig i dagligdagen op ad et eminent overblik og
sans for detaljen udviklet gennem mange år som selvstændig.
Jeg har en bred og lang erfaring med følgende områder:

anders@thingholm.dk
61 60 83 00
Ved Ovnhallen 3
2500 Valby
Født: 24.02.1977
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/andersthingholm
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Certified Scrum Product Owner
Forretningsudvikling
Konceptudvikling
Opbygning og styring af offshore ressourcer
Projektledelse
Udvikling af dokumentation og kravspecifikationer
Rådgivning
Generel administration
Salg / CRM
Budget/resultatansvar
Ledelse på tværs af kultur og geografi

ERHVERVSERFARING
Konsulent, Egmont / Lindhardt og Ringhof
København, Oktober 2014 
Siden oktober 2014 har jeg, som ekstern konsulent, arbejdet for Lindhardt og
Ringhof på et større ecommerce setup. Mit hovedansvar er den tekniske
projektledelse, herunder hjælpe med opbygningen af integrationer til PIM,
Navision, Salesforce etc.
Derudover er jeg ansvarlig for vores offshore setup i Rumænien, hvor vi har et
team på 8 mand. I denne forbindelse rejser jeg til Rumænien hver 2. måned.

Direktør, Rainbow Riders
København, september 2008 
Som iværksætter har jeg drevet denne virksomhed frem til et mellemstort bureau
i branchen. Kunder inkluderer IUM, Turner, Cartoon Network, Pfizer, Axellus og
mange flere.
Rainbow Riders leverer alle former for digital udvikling  websites, ecommerce,
apps, kampagner  primært på open source platforme.
Jeg har altid drevet Rainbow Riders efter devisen, at alle projekter leveres “on
time  on budget”, og som resultat deraf har vi oplevet stor kundeloyalitet og

tilgang.
For yderligere kundereferencer, udtalelser og cases se venligst hjemmesiden
http://rainbowriders.dk

Manager, Isobar (Aegis Media / Carat)
København, maj 2007  september 2008
Arbejdede som daglig leder af 12 medarbejdere lokalt og offshore i bl.a. Indien,
Bulgarien og Ukraine.
Arbejdsopgaverne omfattede salg, konceptudvikling, forretningsudvikling,
økonomistyring, budgettering, ledelse, projektledelse m.v.

Blandt kunderne var Disney, Arla Foods, Telia, Capinordic, Call me, Peugeot,
Beiersdorf, Reckitt Benkiser, DELL, Hasbro, LEGO, Matas, Microsoft, Metro,
Opel, OK, Christian Dior, Rema 1000, Skoda, TV3, XL Byg m.fl.

Direktør, Thingholm ApS
København, maj 2001  maj 2007
Arbejdede med udvikling og leverance af forskellige onlineprojekter som
websites, ecommerce, forretningsapplikationer, intranet etc.
Startede som freelance Flash/PHPudvikler og udvidede med tiden forretningen
med flere medarbejdere. Herefter blev opgaverne centreret om salg,
projektledelse, generel ledelse, konceptudvikling og økonomistyring.
Kundelisten inkluderede ISS, Egmont, Universitets og Bygningsstyrelsen,
PharmaVinci, Dansk Bredbånd, Ferrosan m.fl.

Teknisk Projektleder, Mærsk Data
København, april 2000  maj 2003
Arbejdede med udvikling af elearning til større danske virksomheder som. PBS,
SAS, Velux, Dansk Bank og A.P. Møller.
Startede som udvikler, men blev senere ansvarlig for den tekniske projektledelse.
Arbejdede primært med Flash, PHP/MySQL og Office.

REFERENCER
Grete Westh, projektkoordinator ved Aros Kommunikation A/S
Anders is serviceminded and very responsible. He showed a real good insight in
the project we presented for him. The result was perfect.
Casper Bak, Mr. Soho + Serial Entrepreneur
Vi har i Soho benyttet Rainbow Riders bl.a. ifm. udvikling af backen system til
brug for styring af infoskærme.
Vi er yderst tilfredse med den leverede ydelse og processen som helhed.
Rainbow Riders er supergode til at levere kreative løsninger samt løbende
informere om udviklingen i processen.
Topprofessionelt og nærværende  brug dem!

Anders Vedel, Partner, IT Consultant at ExatoSolutions ApS
Igennem de sidste små 7 år har jeg arbejdet sammen med Anders på forskellige
projekter og håber at kunne fortsætte dette i fremtiden også. Anders er meget
professionel, struktureret, metodisk og en fornøjelse at arbejde med.
Henrik Moesby, Service Location Manager at Eplehuset A/S
Jeg kan på det varmeste anbefale Anders som en yderst behagelig og
professionel kollega. Anders er en helt unik leder, der professionelt og med godt
humør formår at motivere og engagere sine medarbejdere i alle aspekter af det
daglige arbejde. Desuden er Anders detaljeorienteret og har en evne til effektivt
at få det bedste resultat ud af enhver situation eller problemstilling. Jeg håber
igen i fremtiden at få mulighed for at arbejde sammen Anders.
Kenneth Mikkelsen, Generalsekretær ved Danmarks Motor Union (DMU)
Danmarks Motor Union har gennem flere år haft en godt samarbejde med Anders
Thingholm. Thingholm identificerer og servicerer kundens behov yderst
professionelt.
Henrik Ankerstjerne, Controller / IT Coordinator at Axellus A/S
Jeg kan anbefale Anders, som har leveret et brugervenligt og stabilt CRMsystem
som anvendes dagligt af vores salgsteam. Udviklingen af systemet foregik
professionelt og effektivt og blev udført til en særdeles konkurrencedygtig pris.
Ligeledes har efterfølgende tilretninger/ændringer været håndteret til vores fulde
tilfredsstillelse.
Mads Thomsen, Key Account Manager at Visiolink Denmark
Anders er en yderst professionel samarbejdspartner, der har sans for detaljer og
har fokus på at levere den bedst mulige løsning. Der er ingen slinger i valsen og
kun det bedste er godt nok. Dermed set fra en leverandørs side stilles der store
krav til leverance og kvalitet.
Desuden formår Anders at sætte løsning og forretningsmodel sammen, hvilket er
sjældent. Dette gør Anders og Suddenly til en af de få gode og troværdige
leverandører af onlinemarketingløsninger. Jeg har kun de bedste oplevelser med
Anders som samarbejdspartner og ser frem til mere i fremtiden.
Jan Larsen, CEO at LNP Corporate Finance A/S
I can recommed Anders Thingholm as a competent and professional person who
always keeps focus on the result and benefit of the project for all parties involved
in the process.
Mogens Østergaard, Founder and Partner at MyResearch
First of all Anders is a very warm, bright and always helpful person.
While working at Aegis Media, Anders (Suddenly) helped building
www.insightresearch.dk. In a very short time and with very few means, Anders
managed to make a very good homepage.
I can strongly recommend Anders and his work.
LarsBo Sølvquist, Cofounder at Huuray.com
Mr. Thingholm has a sharp edge of understanding on the mobile media and
tripleplay on the internet, mobile and offline concepts. We delievered a whitelabel
solution for Suddenly ready to use for Anders´ customers as Walt Disney,
Nordisk Film and Peugeot! Great understanding, allways payment at the right
time, and after all a nice networker with lots of creative inputs for a guy like me! I
have known Anders for quite a long time, and we worked on several projects
including mobile marketing campaigns.
Søren Jensen, Account Director at Valtech Danmark
Anders har arbejdet som en troværdig og prisstærk leverandør  primært indenfor
flashapplikationer af mere avanceret karakter.

UDDANNELSE
Marselisborg Gymnasium
Sproglig studentereksamen, 19931996
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Certified Scrum Product Owner
Adobe Illustrator kursus, Den grafiske højskole
Certified Macromedia Flash Developer
Sygepasser, Forsvaret
Grafisk Åben Uddannelse
User Interface Design kursus
Digital Typografi kursus
ELearning kursus

