Morten Gade Liebach
Curriculum Vitae

Jeg er struktureret og strategisk i min tænkning, og jeg formår at holde hovedet koldt når det
brænder på. Jeg bor sammen med min kone i Jebjerg, 10 km sydvest for Randers, og har to børn på
8 & 10 som jeg har hver anden weekend.
Jeg er en Enneagram type 5 med en 6’er vinge, henholdsvis “The Investigator” og “The Loyalist”,
og en Myers-Briggs INTJ type.

Færdigheder
Styresystemer FreeBSD, OpenBSD, Linux (Ubuntu, Debian, CentOS & RedHat), macOS
Netværksudstyr HP ProCurve switche, Vyatta Network OS firewall, Cisco ASA 5500 series, LinuxHA/heartbeat og ldirectord
Webservere nginx, OpenBSD httpd, Apache httpd 1.3 (specielt OpenBSD 1.3.29 forken) & 2.x,
thttpd, Tomcat
Mailservere Postfix, OpenBSD smtpd, Courier IMAPd & POP3d, Sendmail
Databaser MySQL (og de direkte efterkommere), PostgreSQL
Protokoller HTTP, TCP/IP, SMTP, DNS, TLS, SSL etc. Jeg ved det jeg har brug for, og hvis
ikke, så lærer jeg det, det er ikke så svært i min erfaring.
Jeg har grundlæggende arbejdet med den fulde stack involveret i at køre internet services, inklusive
backup, firewalls, håndtere serverrum, upstream internet providers etc.

Erfaring
Jobs
2017- Konsulent, Liebach Consulting, Jebjerg.
Selvstændig IT konsulent, Linux, BSD & full stack DevOps arbejde. Gå til
liebach.consulting for at se mere om det.
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2015–2017 Systems Engineer Specialist, Grundfos, Bjerringbro.
Drift af hovedsageligt Java apps på Linux.
○␣ CentOS og nogle få Windows servere
○␣ Ansible configuration management
○␣ Java apps
- Adobe AEM
- WebSphere
- JBoss

2014–2015 Lærerassistent, Bjerregrav Skole, Randers.
Tvungen aktivering i Randers Kommune, hjalp med al idræt fra 1. til 9. klasse, og med
nogle matematik, biologi og geografi timer. Ikke et job jeg syntes om.

2012–2013 Systemadministrator, PIL.dk, Aarhus.
Arbejdede både med QuickPay betalings gateway og hosting forretningen.
○␣ FreeBSD og Ubuntu servere, styret af det in-house udviklede PEPSI værktøj
○␣ Mercurial og git/GitHub til source code management
○␣ Udvikling af en 3D Secure MPI implementation i Padrino ruby frameworket

2010–2012 Systemadministrator, DanDomain A/S, Randers.
DanDomain var mit første job i hosting branchen.
○␣ Ansvarlig for Ubuntu Linux serverne
○␣ LVS loadbalancing
○␣ Switch opdateringer og konfiguration
○␣ Backup, specielt database backups
○␣ Data Custodian på PAY.DanDomain.dk
○␣ Windows vedligeholdelse og konfiguration
nd
○␣ 2
level support

2010 Systemadministrator, 24-7 Entertainment, København.
24-7 Entertainment leverer musik shop systemer og streaming services for kunder.
○␣ Primær ansvarlig for Linux servere (CentOS og RedHat)
○␣ Applikationer på Tomcat med Oracle backend
○␣ 10 Gbit forbindelser, VLAN’s og trunked/bonded interfaces
○␣ Juniper firewalls & loadbalancer med SSL offloading, HP switches
○␣ Windows servere med egne applikationer
○␣ Integrerede Linux servere i Microsoft Active Directory

2009 System Manager, Preview Networks, København.
Preview Networks hjælper filmdistributører med promotion, og gør det nemt for website
ejere at vise trailers.
○␣ Den eneste systemadministrator, og gjorde som sådan lidt af det hele med IT
○␣ Byggede og vedligeholdte infrastruktur for Filmtrailer.com
○␣ Vedligeholdte et FreeBSD og Apache/PHP/PostgreSQL baseret setup
○␣ Restrukturere netværket
○␣ Slutbruger support og administration
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2004–2009 Systemadministrator, TELMORE A/S, Taastrup.
TELMORE er en virtuel mobilnetværksoperatør.
○␣ Vedligeholdte og byggede infrastruktur baseret på FreeBSD, Solaris 10, J2EE og Jboss
med en Oracle backend der kørte på HP-UX 11i
○␣ Designede og byggede Linux-HA og ldirectord baseret HA/loadbalancing til
www.telmore.dk
○␣ Primær på HP ProCurve switch konfigurationer, IPFW og pf firewall konfigurationer
○␣ VPN på Cicso ASA 5500 appliances
○␣ NetBackup på HP-UX og FreeBSD
○␣ HP EVA-5000 SAN
○␣ Storage netværk på fiber, HP PA-RISC servere og Qlogic HBA’er
○␣ Fornyelse og installation af SSL certifikater
○␣ Administrator for firmaets Digital Signatur LRA certifikater

2003–2005 Coord Team Member, Linuxforum, København.
Var et af medlemmerne af coord teamet der organiserede den gamle Linuxforum konference,
nu omdøbt til Open Source Days.

Uddannelse
2014 NLP Business Practitioner, RM Academy (Kristjan Lange), Aarhus.
Et forretningsfokuseret NLP Practitioner kursus med certificering, fokuseret på coaching og
ledelse.
○␣ Arbejde med relationer
○␣ Arbejde med tanker og følelser
○␣ At motivere sig selv og andre

2004 Java XML Developer, ITA (nu 4Mat), København.
Afbrød kurset da jeg blev ansat i TELMORE
○␣ Forretningsforståelse og projektstyring
○␣ Arkitektur og design
○␣ Professionel Java
○␣ XML med Java
○␣ Datasikkerhed og kryptering

2003–2004 Microsoft .NET developer kursus, SoftAdvice, København.
○␣
○␣
○␣
○␣
○␣

Projektstyring og kontrol
Brug af UML og Unified Process
Design Patterns
De seneste ideer, koncepter og produkter fra Microsoft; Visual Studio .NET, C# og andet
Brug af MS-SQL (MSDE) og MySQL backends

2002–2003 Første Semester Datamatiker kurser, Niels Brock, København.
“Grundlæggende Programmering i C++” og den første del af “Systemudvikling”.

1998–2001 Laborant, Laborantskolen i Århus, Aarhus.
Praktik hos Fødevareregion Århus.
○␣ Koncentreret projektbaseret gruppearbejde og eksamener, RUC modellen
○␣ Dataindsamling, analyse og rapportskrivning i Microsoft Office
○␣ Kvalitetskontrol
○␣ Statistisk kontrol af resultaterne
○␣ Dokumentation af procedurer og metoder

Før 1998
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1994–1998 Mat/Fys på Aarhus Universitet
1992–1994 HF Eksamen
1991–1992 Brandmand & Røgdykker
1988–1991 Skovarbejder

Ingen eksamen, havde forskellige jobs sideløbende og
opgraderede min HF eksamen
På Thisted Gymnasium
Som værnepligtig ved Nordjyske CF Kolonne

EFG Jordbrug, Aalborg/Skovskolen/Dronninglund Storskov

Sprog
Dansk Modersmål
Engelsk Flydende

Har brugt Engelsk som arbejdssprog i flere jobs

Interesser
2017– Coach & Founder, tri+.
Et fritidsfirma der laver triathlon coaching og relaterede aktiviteter.

2017 IRONMAN Certified Coach, IRONMAN University.
Kurset tilbyder et unikt indlærigssytem hvor man lærer igennem en vifte af interaktive
øvelser der er udformet til at styrke, indlære og anvende coaching evner og teknikker.
○␣ Træningsprincipper
○␣ Videnskaben bag svømning, cykling og løb
○␣ Sports ernæring
○␣ Styrketræning
○␣ Udvikling af træningsplaner
○␣ Kunsten at coache
○␣ Konkurrence forberedelse og udførelse
○␣ Coaching business

2012– Triathlon Træner, Randers Freja Triathlon.
○␣
○␣
○␣

Svømmetræner hver tirsdag aften
Foredrag en eller to gange om året
Generel triathlon instruktion, og individuel hjælp til klub medlemmer

2012– Triathlon Træner Uddannelsen, DIF & Dansk Triatlon Forbund.
Har gennemført Træner 1 og Træner 2 uddannelserne. Begge er opbygget med en helt
generel DIF del, og så en triathlon specifik overbygning.

1992– Triathlon.
Som 21-årig blev jeg bidt af triathlon, og har været triathlet lige siden. Jeg glemte at træne
i 8 år (1997–2005) men har ellers holdt mig rimeligt fit, og kørt 6 Ironman distance løb i
den forbindelse, plus en masse kortere løb. Det er afstressning for mig, og også en væsentlig
del af mit sociale liv.
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