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ERHVERVSERFARING
2018 - // Adjunkt
Erhvervsakademi Aarhus
Siden september 2018 har jeg undervist multimediedesignere i frontendudvikling. Jeg varer tager specialiseringslinjen Frontend Developer på 3. semester.

PROFIL
Web- og appudvikler med forståelse for hele stakken.
Min baggrund som datamatiker, professionbachelor i webudvikling og cand.it har, sammen med min erhvervserfaring som
freelancer, givet mig solide kompetencer indenfor backendog frontend-udvikling såvel som kommunikation, kundekontakt og projektledelse.
Min største interesse ligger nærmest brugerne og for at skabe
funktionelle frontend-løsninger. Dog er jeg ikke bleg for objektorienteret programmering og arbejder gerne på tværs af
stakken.
Som udvikler er jeg ikke er bange for nye udfordringer,
teknologier og frameworks. Jeg arbejder disciplineret, struktureret, resultatorienteret og går systematisk til opgaven. Jeg
har svært ved at lade uløste opgaver ligge, da interessen ofte
stiger i takt med kompleksiteten.
Kendetegnende for mig er iøvrigt, at jeg er en meget udadvendt, positiv og smilende person.

2010 – //Freelance web- og appudvikler
Cederdorﬀ
Gennem min egen virksomhed har jeg siden 2010 udført et
bredt udvalg af opgaver indenfor programmering, udvikling,
grafiskdesign og support. De seneste fem år har fokus ligget
på udvikling og implementering af web- og appløsninger.
2017 – //Freelance web- og appudvikler
CPH Cloud Company ApS
Som freelancer for CPH Cloud Company ApS har jeg arbejdet på projekter indenfor WordPress-, JavaScript- og appudvikling for kunder som Troelstrup, Dansk Retursystem,
Novo Nordisk og Kongernes Samling.
01.04.2014 - 31.12.2014 //Webudvikler og medstifter
One Arm Away I/S
I forbindelse med mine studier på Erhvervsakademi Aarhus
startede jeg sammen med en studiekammerat virksomheden
One Arm Away. Her stod jeg for det overordnede udviklingsansvar og implementering af webløsninger.
14.01.2013 - 31.12.2013 //Appudvikler
Visiolink ApS
I min ansættelse hos Visiolink deltog jeg som udvikler i projektleveranceteamet først i forbindelse med min praktik og
derefter som udvikler. De primære arbejdsopgaver var udvikling af Android- og iOS-apps til Visiolinks kunder, både
standardapps og kundetilpassede apps.

UDDANNELSE
2015 – 2018 //Cand.it. i IT, kommunikation & organisation
Syddansk Universitet, Kolding
Specialisering i webarkitektur og speciale i mobilappudviklingsmetoder.
2013 – 2015 //Professionsbachelor i Webudvikling
Erhvervsakademi Aarhus
2011 - 2013 //Datamatiker AK
Erhvervsakademi Aarhus
2007 - 2010 //STX
Holstebro Gymnasium og HF

UDVALGTE PROJEKTER OG KUNDER
2018 //BouTime
BouMatic A/S
Web- og mobilapp til tidsregistrering, fraværsregistrering,
kalender og kontakter.
Web: boutime.boumatic.dk
App: https://itunes.apple.com/us/app/boutime/
id1018723961?mt=8
Teknologier: Ionic, Cordova og JavaScript
2018 //Dansk Retursystem - formularer
CPH Cloud Company ApS
Udvikling og udvidelse af formularer til bestilling og booking
med integration til Navision.
Web: https://www.danskretursystem.dk/kundeservice/
Teknologier: JavaScript, WordPress og GravityForms
2017 - 2018 //theBIGfridge
theBIGfridge ApS
Mobilapp til distribution af overskudsmad fra privat til privat.
Teknologier: Ionic, Cordova og JavaScript
2017 //Troelstrup
CPH Cloud Company ApS
Frontendudvikling og implementering af nyt tema.
Web: https://troelstrup.com
Teknologier: WordPress og WooCommerce
2017 //NovoNordisk GlobeShare App
CPH Cloud Company ApS
Deltaget i udvikling og tilpasning af app til NovoNordisks intranet.
Henvisning: http://cphcloud.com/portfolio-items/novonordisk-globeshare-upgrade/
Teknologier: JavaScript og NativeScript
2017 //Houseofvincent.com
House of Vincent
Udvikling og implementering af website, webshop og semantisk opmærkning.
Web: https://houseofvincent.com
Teknologier: WordPress og WooCommerce
2016 //KarolinesHus.dk
Karolines Hus
Udvikling og implementering af website.
Web: http://karolineshus.dk
Teknologier: WordPress
2014 //Sommerhus i Bork
Maibrit og Carsten Nielsen
Udvikling og implementering af website.
Web: http://www.sommerhusibork.dk
Teknologier: JavaScript, HTML og CSS

2014 //NanaDorph.dk
Nana Rømer Dorph-Petersen
Udvikling og implementering af website og webshop.
Web: http://nanadorph.dk
Teknologier: Angular JS og WordPress
2013 //BouMatic.dk
BouMatic A/S
Udvikling og implementering af website.
Web: http://boumatic.dk
Teknologier: Angular JS og Laravel
2013 //Blaabjergbk.dk
Blåbjerg BK
Udvikling og implementering af website.
Web: http://blaabjergbk.dk
Teknologier: PHP, JavaScript, JSON og MySQL
2013 //FDM - Motor, Nordjyske Stiftstidende, DVHN og
sh:z
Visiolink ApS
I forbindelse med min ansættelse i Visiolink udviklede og
tilpassede jeg app for bl.a. FDM - Motor, Nordjydske Stiftstidende, DVHN og sh:z.
Teknologier: Objective-C, Java, XML m.fl.

KOMPETENCER
Jeg taler JavaScript.
Gennem de seneste fem år har jeg særligt fordybet mig i
web- og mobilløsninger indenfor webteknologierne:
JavaScript, Angular, TypeScript, jQuery, HTML, CSS,
SASS, PHP, Ionic, WordPress og WooCommerce.
Tidligere har jeg også arbejdet med native-mobiludvikling til
både iOS og Android og har derfor stor forståelse for mobiludvikling. I dag udvikler jeg mobilapps med hydbridmobiludviklingsframeworket Ionic og Cordova.
Jeg har endvidere en bred forståelse for systemudvikling og
objektorienteret programmering. Jeg har stor erfaring med
agiludvikling, SCRUM, IT-forundersøgelse, kundekontakt og
projektledelse.
Andre teknologier

Frameworks og
systemer

Programmer og
værktøjer

REST
JSON
XML
MySQL
JSON-LD og semantisk opmærkning

Ionic
WordPress WooCommerce
Bootstrap
Laravel
FireBase

Atom.io
Terminal (Mac)
Git og SourceCode
PhotoShop
InDesign
Trello

