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RESUME 

Jeg brænder for at udvikle. Det at sidde og nørde med noget, og blive ved, indtil det 

virker. At bygge noget, og bygge videre på det. Opleve den følelse af flow, når tid og 

sted forsvinder, og alt handler om at kode. Det er også fedt at tænke på, at det man 

stykker sammen af sære tegn og koder, kan blive til noget, som helt almindelig 

mennesker synes er det vildeste i verden, fordi det  bare  virker  nemt  og  intuitivt,  og  

måske  er  så  banebrydende, at  det sprænger  rammerne for normal tankegang.  

Jeg starter på datamatiker-uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus fra januar, så 

jeg leder lige nu efter et godt studiejob, der kan støtte mig i min læring og hvor jeg 

samtidig kan give virksomheden og mine kollegaer alt hvad jeg har. 

IT-KOMPETENCER OG SPROG 

IT-systemer: Windows XP/7, Visual Studio 2012, Eclipse, Photoshop, Windows Server 2003/2010, Navision 

(rykker/inkasso), WordPress, MS Word/Excel 

IT-sprog mv: ASP.NET, C#, Web Services, HTML, CSS, JS, AJAX, jQuery, PHP, SQL, ASP, VBS 

Sprog: Dansk skrift og tale (modersmål), engelsk skrift og tale (flydende) 

ERHVERVSERFARING 

2013-2013 ViggoNet ApS 

 Udvikler på Viggo, der er et nyt intuitivt skoleintranet-system designet til at forenkle kommunika-

tionen mellem lærere, elever og forældre. En af mine opgaver lå i at bygge et modul, der kunne 

udveksle data mellem Viggo og vores partnere 

 Teknologier: C#.NET MVC3, MySQL, ServiceStack Web service, SVN 

2013-2013 WebGents (kort praktikforløb) 

 Udvikler, lavede bl.a. oversættelser af bestillingssystemet iLunch 

 Teknologier: VB.NET, JavaScript, Git 

2012-2012 Netcompany A/S  

 Udvikler på Netcompanys kundeløsninger 

 Teknologier: C#.NET, MS Dynamics CRM, MSSQL, JavaScript, AJAX, jQuery, Scribe Data Migration 

2011-2012 Aarhus Universitet 

 Udvikler på DigEx, AU’s nye digitale platform for afvikling af hjemmeeksaminer 

 Teknologier: PHP, MySQL, JavaScript, AJAX, jQuery, CSS, SVN 

2007-2011 Bolignet-Aarhus 

 Ansat som it-supporter, men havde mange kasketter: Bindeled mellem support og drift, 2nd/3rd level 

kundesupport, backoffice-it-support, daglig netværksdrifts-assistance, oprettelse og opdatering af 

netværksdokumentation, vedligehold af interne og eksterne hjemmesider (TYPO3) samt mindre 

udviklingsopgaver 

2005-2006 Vang&Co 

Freelance konsulent 

 Brugersupport (Windows, PDA, GPS), domænestyring, billedbehandling, sidestyring (DynamicWeb), 

søgemaskine-optimering 

2002-2006 Terma A/S i Lystrup 

Datafagteknikerlærling 

1.-2.- år i Intern it: Brugersupport, Windows samt PC-samling/opgradering 

 3.-5. år i Radar/Softwareafdeling: Udvikling af værktøjer i C og Java/Swing 
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UDDANNELSE 

2001-2012 Matematik B 

 VUC Aarhus 

2001-2006 Datafagtekniker 

AtS Aarhus, EUC Sønderborg, Terma A/S 

 Programmering, databaser, netværk, operativsystemer, serveropsætning, diagramforståelse, 

printfremstilling, komponentmontage, fejlfinding på hardware og software samt på pc og netværk 

2000-2001 Erhvervs- og Studieforberedende Linje 

 Grenaa tekniske Skole 

 10. klasse med specielt fokus på el-lære 

KURSER OG CERTIFICERINGER 

2013 PluralSight 

 Building Applications w/ ASP.NET MVC 4 

2012 Itucation 

 Web Applications Development with MS .NET Framework 4 (MCTS 70-515) 

2007 BreakOutImage 

 TeleNET 6 (GIS dokumentation) 

2007 Microworld 

 Managing and Maintaining a Windows Server 2003 Environment (MCP 70-290) 

2004 Cadskolen 

 Adobe Photoshop 6/7 

LIDT MERE OM MIG:  

Jeg elsker at have det sjovt, mens musikken spiller, men jeg nyder også en stille aften med middag, god vin og et 

brætspil. Jeg træner i fitnesscenter og siger ikke nej til en bordfodboldmatch. Jeg er meget interesseret i, hvad jeg 

kan gøre for at udvikle mig fagligt og personligt, så jeg kan få mest muligt ud af livet. Jeg har desuden været frivillig 

i mange år på Muskelsvindfondens arrangementer pg aktiviteter, bl.a. De Grønne Koncerter, Roskilde Festival og Åh 

Abe-koncerterne. 


