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Faglig profil
Erfaren frontend udvikler klar på nye udfordringer
Her er en alsidig og engageret webudvikler, der har et par års erfaring med at
implementere grafiske layouts i content management systemer - primært Umbraco
CMS. Dertil kan lægges 2 års erfaring i at udvikle Single Page Applications i
AngularJS og TypeScript med C# og MSSQL som backend.
Jeg er vant til at indgå i mindre teams og kan samtidigt også tage ansvar for mine
egne opgaver og løse dem selvstændigt.
Mit overordnede mål er at blive en god full stack udvikler med fokus på JavaScript og
C#/.Net.
Da jeg er nysgerrig af natur, videbegærlig og har let ved at lære finder jeg det
spændende at indgå i nye projekter hvor jeg kan få kendskab til og erfaring med nye
teknologier.

Erfaring
08.2017 - 06.2019

Frontend udvikler
UVdata A/S
UVdata har ca. 80 ansatte, er opkøbt af KMD og beskæftiger sig med
at lave administrative IT systemer.
Hos UVdata udviklede jeg nye features i en kompleks SPA henvendt
til kommuner, dagplejere og forældre.

08.2016 - 12.2016

Frontend udvikler
Pragmasoft A/S
Pragmasoft havde ca. 20 ansatte og beskæftigede sig med udvikling
af bl.a. commerce sites.

Hos Pragmasoft beskæftigede jeg mig med mindre opgaver der
involverede frontend-, backend og database teknologier.
07.2013 - 07.2016

Efteruddannelse

06.2012 - 06.2013

Frontend udvikler
Økologisk Landsforening
ØLF er en NGO med ca. 60 ansatte der beskæftiger sig med at
udbrede økologien.
Hos ØLF udviklede jeg sub- og kampagnesites i Umbraco CMS og
stod for teknisk bistand ifht. til sitet.

08.2010 - 04.2011

Frontend udvikler
CrossMind Reklamebureau
Crossmind er et reklamebureau med ca. 10 ansatte.
Hos Crossmind udviklede jeg websites i Umbraco CMS og stod for
instruktion og overlevering til kunder.

- 07.2010

Ufaglærte / tillærte stillinger indenfor byggebranche/metalindustri

Uddannelse
Professionsbachelor i Webudvikling
Multimediedesigner
H.F.
Træ og metal-linie
Folkeskole 10. kl. udv.

2016 Erhvervsakademi, Viby J.
2006 Erhvervsakademi, Viby J.
1992 Gedved Statssem., Gedved
1990 Hantverk Centrum, Mellerud, Sve.
1988 Rask Mølle Skole, Rask Mølle

IT
Godt kendskab til “grundpakken”: HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery.
Godt kendskab til: ASP.NET MVC og C#
Godt kendskab til: AngularJS og TypeScript
Godt kendskab til: SCSS
Kendskab til og komfortabel i brugen af Git .. også fra kommandolinien
Ekspert kendskab til og brug af Adobe Flash
Godt kendskab til og komfortabel i brugen af Adobe PhotoShop
Godt kendskab til og komfortabel i brugen af Adobe Illustrator
Herudover har jeg selvfølgelig også erfaring i brugen af Microsoft´s og Google´s
kontorpakker.

Sprog
Dansk
Engelsk
Svensk
Tysk
Norsk

Modersmål
Flydende
Godt kendskab
Kendskab
Kendskab

Tale, læse, skrive på højt niveau
Tale, læse, skrive på forhandlingsniveau
Tale, læse, skrive på dagligdagsniveau
Tale, læse, skrive på dagligdagsniveau
Læse og forstå tale på dagligdagsniveau

Personlig profil
Jeg er 47 år, single og har ingen børn.
I min fritid går jeg op i bl.a. friluftsliv og bush crafting. Jeg har tidligere været aktiv
motorcyklist og vil gerne igang med at køre igen.
Når det er tid til at afslapning og adspredelse så bliver det med en god bog, lidt Sci-fi
på Netflix eller en god gang League of Legends.

