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KORT OM MIG

På min vej til at blive programmør har jeg valgt at lægge et særligt fokus inde
for Web programmering. Musikken som altid har været en stor del af mit liv,
har givet mig den sans for detaljer, som jeg også bruger, når jeg sidder foran
skærmen og koder. Programmering har altid faldet mig meget naturligt. Jeg
har altid været logisk anlagt, og haft flair for design og kundetilfredshed.
Dette har ført til min store interesse for web programmering, da jeg betragter
det som ansigtet udadtil, for de fleste virksomheder. Jeg har arbejdet hårdt,
for nå der hvor jeg er i dag, men jeg ser også frem til at finde ud af hvor min
karriere fører mig hen. Så kort: Jeg elsker hvad jeg laver og jeg ser frem til
en fremtid med det.

TEKNOLOGIER

DAGLIG BRUG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UDDANNELSE

KENDSKAB TIL

Sass
HTML5 / CSS3
JavaScript / jQuery
WordPress / PHP
C#
SQL
Paint.NET / Gimp
Bootstrap
Responsive Layout og
Design
Mobile First Thinking

•
•
•
•
•

Powershell
.NET / .CORE
Entity Framework
OOP / MVVM
React.js (begrænset)

DATA- OG KOMMUNIKATION UDDANNELS EN
Technical Education Copenhagen, Jan 2016 – Jan 2021

STX MUSIK A, ENGELSK A, PSYKOLOGI C
Kalundborg Gymnasium og HF, Aug 2010 – Aug 2014
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ERHVERVSERFARING

WEBMANAGER
UNIT.dk, Glostrup, April 2019 – Nu
Sidder som Webmanager for UNIT.dk's Webshop, som er lavet i Umbraco.
Opretter produkter til siden, og laver opdateringer til siden, såsom nyheder
og små kode opgraderinger. Sidder derudover også og laver nyhedsbreve i
MailChimp, og tager imod bestillinger fra kunder både telefonisk og via
mailkorrespondance. Fokusområder her er HTML5, CSS3, JQuery, C#,
MailChimp, Umbraco og Microsoft C5.

DATATEKNIKKER MED SPECIALE I PROGRAMMERING
TEC Skolepraktik, Ballerup, Aug 2018 – Apr 2019
Arbejdede dagligt med forskellige Programmerings projekter, både opgaver
for klienter og egne udviklingsprojekter. Var ude hos klienter og arbejdede
med emner som kravspecifikation & Kunde Service. Derudover stod jeg for
projektstyrelsen i mit udviklingsteam, og har været involveret i projekter som
omhandler Android App-udvikling, Webshob design, Web-applikation & DBdesign.

WEBUDVIKLER
Teater Foreningen Elverfolket, Holbæk, Aug 2018 – Dec 2018
Blev tildelt opgaven at designe et nyt WordPress tema, hvor fokus lå på
design. Opgaven blev udført af mig alene, nogle hovedpunkter for opgaven
var Responsive Layout og Design samt Galleri. Stod for møder med klienten
og arbejde både med backend, såsom Custom Post Types og Metaboxes, og
frontend som Banner, Kalender og Lightbox Galleri. Designede temaet efter
3-4 måneder og assisterede derefter i implementeringen af det nye tema.
Primær kode inkluderede HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, WordPress og
PHP.

DATATEKNIKKER MED SPECIALE I PROGRAMMERING
Knud E. Hansen A/S, Helsingør, Aug 2016 – Aug 2018
Fungerede som Helpdesk ansvarlig for alt drift support og IT-management.
Arbejde i et lille IT-team, og har bidraget med AD strategier og planlægning
af support for afdelinger ude af Danmark. Var en del af mindre og større
projekter som omhandlede konvertering af DB og brugere, og har kodet Web
FAQ-sider til virksomhedens interne brug. Fokus i Troubleshooting og
PowerShell kodning til administrative opgaver.

SPROG

DAGLIG BRUG
•
•

ANDRE
KVALIFIKATIONER

Dansk
Engelsk

KØREKORT
Kørekort B – Taget i 2012

IT-KOMPETENCER
•
•
•
•
•

Velkendt i Office-pakken
Velkendt i Sophos UTM
Velkendt i UniFi Controller & AP
Velkendt i VMWare & VSphere
Trænet i AutoDesk Management
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