Intergraph välkomnar Benjamin Hell som ny medarbetare i Sverige
Det är med stor glädje Intergraph välkomnar Benjamin Hell som ny medarbetare i Sverige. Benjamin
kommer att vara stationerad i Stockholm och arbeta som Application Engineer inom division SG&I.
Det innebär att han kommer att vara en stor tillgång för Intergraphs kunder inom kommunal och
offentlig verksamhet, men också en viktig resurs för Intergraphs övriga GIS‐verksamhet i Sverige.
Benjamin kommer närmast från Stockholms Universitet där han nyligen publicerat sin
doktorsavhandling i Marin Geovetenskap, ”Mapping bathymetry: From measurement to
applications”. Han har en akademisk bakgrund som marin geofysiker från Universitetet i Hamburg
och nu även som fil dr i marin geovetenskap vid Stockholms Universitet. Hans forskning har handlat
om havsbottenkartering (batymetriska mätningar med ekolod) och sammanställning av batymetriska
modeller, samt deras användning för forskning och samhällsfunktioner.
Forskningen innebär också att Benjamin har med sig 6 års erfarenhet av Intergraphs GeoMedia‐
produkter på mycket avancerad nivå. Han har dessutom arbetat med förvaltning och analys av marin
mätdata, samt undervisat i GIS och kartografi. Dessutom har Benjamin arbetat med avancerat
beslutsstöd på olika marina expeditioner. Förutom ren GeoMedia‐expertis har Benjamin även 5 års
erfarenhet av Oracle Spatial, även här på avancerad nivå. Han har även värdefulla färdigheter inom
programmering och visualisering.
Under sin forskning och tidigare arbete har Benjamin sammanlagt ägnat ett års arbete till sjöss och i
fält, bland annat på isbrytare i Arktiska oceanen (inklusive Nordpolen), Stilla Havet och Medelhavet.
Ursprungligen kommer Benjamin från Tyskland, men bor i Sverige med sin familj sedan 2004. Han
talar och skriver flera språk flytande, däribland svenska, och han är en aktiv friluftsmänniska. Bland
annat har han cyklat över 3000 mil genom Europa, långvandrat i svenska fjällen och därtill skrivit en
fotoillustrerad vandringsguide för Sareks nationalpark som går att köpa genom bokhandeln.
Benjamins första arbetsdag är den 1 juli 2011.

