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Jeg er forlovet med Ida og vi har sammen Lærke på 5 år og Laura 

på 3 år. Familien og venner, motion og gør-det-selv projekter bruger 

jeg megen tid på. Jeg er formand for forældrebestyrelsen, er ikke-

ryger og har B-kørekort og egen bil. 

 

FAGLIG PROFIL 
 

ANALYTIKER

 

THOMAS RENNEBERG 
ANALYTIKER 

Cand.merc. i Økonomisk Markedsføring der brænder for kunder, 

analyse og relationer. Jeg er sparringspartner på dataområdet og 

har fire et halvt års erfaring med trendanalyser, analyse af nøgletal, 

rapportering samt gennemgang af resultater. Min fornemmeste 

opgave er at skabe det bedst mulige datagrundlag, og gøre modta-

geren i stand til at træffe den mest optimale beslutning. It-haj og 

specialist i Excel. Jeg er proaktiv, målbevist og udadvendt. 

 

ERHVERVSERFARING 
 Business Analyst 

Netto Danmark 
2016 

Business Controller 
Q8 Danmark  

Markedsanalytiker 
FoodService Danmark 

2014 

2016 

2013 Projektmedarbejder 
The Nielsen Company 

2012 Deltid i Strategisk Salg 
De Forende Dampvaskerier 

2009 Student i Kommunikationsafd. 
SKI 

2005 Elev & Salgskonsulent 
DFDS Seaways (2005-2012) 

UDDANNELSE 
 

2004 

2000 Matematisk Student 
Sankt Annæ Gymnasium 
 
Se uddybende detaljer på de 
efterfølgende to sider i CV’et 

1-årig HHX for studenter 
Niels Brock 

Kontoruddannelsen med  
Speciale i Rejseliv 
DFDS Seaways / Niels Brock 

2005 

2007 

Bsc in Economics & Business 
Administration 
CBS 

2010 

Msc in Economics & Marketing 
CBS 

 

Født: 4. Februar 1984 

Telefon: +45 26 28 12 80 

E-mail: thomasrenneberg84@gmail.com  

Adresse: Madumvej 30B, 2610 Rødovre 

 

Linkedin: /thomasrenneberg   

Hjemmeside: www.thomasrenneberg.dk 

 

FÆRDIGHEDER   Niveau: Specialist (Sp), Superbruger (Sb), Øvet (Ø) 

 
(Sp) Excel:      Power BI og de avancerede funktioner 

(Sp) Power Point:  Think-cell og Excel auto-opdatering 

(Sp) Office Pakke:  Lidt Access database erfaring 

(Sb) SAP BI:   Dataudtræk og Business Objects Analysis 

(Sb) SAP ECC: Navigeret i de fleste funktioner ugentligt  

(Sb) IBM Cognos BI:  Rapporteringer og dashboards 

(Ø) MS Dynamics CRM   Segmentering og rapporter (Version 2013) 

 EKSPERTISEOMRÅDER  

 

ANDRE OPLYSNINGER & FRITIDEN 

 

Analyse og statistik 

Udvikling og validering 

Rapportering 

Formidling af resultater 

Komplekse datasæt 

Research og trends 

Samarbejde og relationer 

Optimering 
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NETTO DANMARK, Jun. 2016 -  

Business Analyst 

Ansvarsområder  

• Trendanalyser på varer og kategorier 

• Analyse af nøgletal 

• Rapportering og gennemgang af resultater hver uge 

• Udvikling af analyse- og opfølgningsværktøjer og rapporter 

• Support på dataområdet på to Must-Win-Battles og ejer af et selv  

• Forecasts og budget 

Resultater  

• Analyser af fastvaresortimentet har givet indsigt i og bedre udnyttelse af hver hyldemeter 

• Videregivelser af informationer og spottede trends har givet anledning til udmeldelse af varer,  

øget fokus på bestemte kategorier og varers bundlinje samt fokus på udsmid og tyveri 

• Analyse af den ugentlige avis gjorde det muligt proaktivt at justere kommende kampagner 

• Ugentlig rapportering og gennemgang af ”Waste” (Udsmid & Tyveri) og forslag til tiltag 

 
Q8 DANMARK, Apr. 2016 – maj 2016 

Business Controller 

Ansvarsområder  

• Specialist i Cognos rapportering med ansvar for udvikling og justering af BI rapporter 

• BI Support til resten af Controlling and Report teamet på 9 medarbejdere  

Resultater  

• Nedbragte kørselstiden på en række rapporter med mere end 50% 

• Underviste flere afdelinger i korrekt anvendelse af Cognos rapporter og rapporteringssystem 

 

FOODSERVICE DANMARK, Feb. 2014 –  mar. 2016 

Markedsanalytiker 

Ansvarsområder  

• Opbygning, udvikling og vedligeholdelse af rapporter i IBM Cognos  

• Validering og optimering af data i Excel til brug i analyser 

• Skabe indsigt og videreformidle resultaterne på en overskuelig måde 

• Foretage analyser, konsekvensberegninger, datasimuleringer etc. i Excel  

• Udforske og spotte relevante udviklinger, sammenhænge eller udfordringer i data 

 

 

 

 

SENESTE ERHVERVSERFARING 
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Ansvarsområder fortsat  

• Generel støtte til hele kontoret i Hvidovre som specialist i IBM Cognos og Excel 

• Datamæssig sparringspartner med Projektchefen, Kategoriafdelingen, S-Engros samt  

       alle øvrige business units efter behov.   

• Primær datamæssig sparringspartner i XL Sortimentsprojekt  

Resultater 

• Optimering af tilbudsark til kunder – 90% af tiden kunne spares på denne type opgaver sva-

rende til 1,5 måneds arbejdstid pr. medarbejder i Salgssupport.  

• Optimering af prisvarslingsprocessen med 4-7 dage. 

• Udvikling af Cognos rapport til trimning af sortiment – 3000 varenumre kunne lukkes.  

• Generel forbedring af eksisterende og udvikling af nye IBM Cognos rapporter har allerede 

givet gode timebesparelser i flere forretningsenheder på årsniveau.  

• Udvikling af Excel værktøjer til effektivisering og optimering af arbejdsgange – nedbringelse 

af tidsforbruget på en række opgaver i flere forretningsenheder. 

 
THE NIELSEN COMPANY, Feb. 2013 – dec. 2013. 

Projektmedarbejder – Client Instruction (tidsbegrænset stilling) 
Ansvarsområder 
• Håndtering og styring af databaser indenfor FMCG 
• Datahåndtering og dataudtræk 
• Identifikation af fejl og ændringer 
• Formidling til interne og eksterne interessenter 

Udbytte 
• Stor talforståelse 
• Overblik over store datamængder 
• Øget evne til at se og forstå datasammenhænge 
• Stor indsigt i teknisk databaseopbygning 

 

 

 

2010-2012 Msc in Economics and Marketing 

                  Master Degree, CBS – Kandidatafhandling om Pokermarkedet: 12 (ny skala) 
 

2007-2010 BSc in Economics and Business Administration 

                  Bachelor Degree, CBS – Bachelorprojekt: 10 (ny skala) 
 

2005-2007 Kontoruddannet med Speciale i Rejseliv 

                   Niels Brock/DFDS Seaways, Fagprojekt: 13 (gl. skala) 
 

2004-2005 1-årig HHX for studenter 

                  Niels Brock, karaktergns.: 9,2 (gl. skala)  

SENESTE UDDANNELSESFORLØB  
 


