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PRÆSENTATION

UDDANNELSE

Jeg er en bredt funderet webudvikler der har et par års

Erhvervsakademi Aarhus,

erhvervserfaring som frontend-udvikler.

Professionsbachelor i
webudvikling, 2016

Mit overordnede mål er at blive en god full-stack udvikler så
derfor søger jeg mine udfordringer indenfor frontend-udvikling

Erhvervsakademi Aarhus,

hvor der med tiden kan komme backend-udvikling ind i billedet.

Multimediedesigner, 2006

ERFARING

KOMPETENCER &
TEKNOLOGIER

Webudvikler, UVdata A/S
Aarhus, 08-2017 Hos UVdata beskæftiger jeg mig med en bred vifte af opgaver
indenfor frontend, backend og database. Mine primære opgaver
er udviklingen af Angular-moduler i en kompleks webapp til brug i
det offentlige. Teknologier jeg anvender dagligt:
HTML5, CSS3, TypeScript / JavaScript, AngularJS, C# /
ASP.Net, SQL.

Erfaring primært indenfor
implementering af grafiske layouts
i Content Management Systemer.
Teknologier:
HTML(5)
CSS(3)
JavaScript / jQuery

Webudvikler, Pragmasoft A/S

Umbraco CMS

Aarhus, 2016 - 2016

AngularJS

Hos Pragmasoft beskæftigede jeg med med udvikling af web- og

C# / .Net MVC

e-handelssites i Umbraco CMS og uCommerce. Jeg løste

REST API´er

opgaver indenfor frontend-, backend- og database-udvikling.
Resultater
●

Webshop
○

Rettelse af fejl og tilføjelse af nye features
(frontend + backend)

○

Forbedring af ydeevne i database gennem
oprettelse og tilpasning af Lucene index.

●

Umbraco CMS modul
○

Opstart af projekt der integrerede følgende
teknologier:
■

Umbraco CMS

■

uCommerce ecommerce platform

■

MailChimp

Frontend-udvikler, Økologisk Landsforening
Aarhus, 2012 - 2013
Hos ØLF udviklede jeg okologi.dk, subsites og kampagnesites i
Umbraco CMS.
Resultater
●

Vedligehold og udvikling af okologi.dk

●

Udvikling af subsites og kampagnesites

Frontend-udvikler, CrossMind Reklamebureau
Vejle — 2010 - 2011
Hos CrossMind udviklede jeg websites ud fra givne grafiske
layouts i Umbraco CMS. Jeg bearbejdede i mindre omfang med
indhold, grafik og videomateriale.
Resultater
●

Udvikling af 999.dk ud fra givet grafisk layout
○

●

Udvikling af chickencat.eu ud fra givet grafisk layout
○

●

Sitet har 3 sproglag: dansk, engelsk og kinesisk.
Konvertering og tilpasning af videomateriale

Flytning af nek.dk fra statisk site over i Umbraco CMS
○

Kopiering og tilpasning af templates til den nye
platform

●

Præsentation af og instruering i brug af nye sites for
kunder

Node.js

