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Uddannelsesbaggrund
2017 – nu
Stud.scient
Datalogi ved Københavns Universitet
2006 – 2012
Cand.scient.soc
Kandidat i socialvidenskab og filosofi fra Roskilde Universitet
2003 - 2006
Gymnasiet
Matematisk student fra Køge Gymnasium
1993 – 2003
Folkeskolen, Skovbo Skole

Profil
Mine IT kompetencer og dermed min profil er primært backend orienteret, og jeg er særligt stærk i (og
brænder for!) C#/.Net. Jeg er autodidakt hobbyprogrammør I C# siden 2012 med speciale I MVC arkitektur
og WPF (desktop), og fra mit studie har jeg følgende kompetencer:
-

C# 7.2 / .Net / Nunit (kursus I softwareudvikling)
F# / black/whitebox testing (kursus I problemløsning I programmering)
SQL (kursus I udvikling af informationssystemer)

-

F# / compiler development (kursus I implementering af programmeringssprog)

Derudover har jeg fået en bred viden om algoritmer, datastrukturer og design patterns samt
matematisk forståelse for maskinarkitektur og machinelearning. Min erhvervserfaring fra mit
nuværende job som udvikler er:
-

PHP / Yii 1.1 / Laravel
MySQL
Angular / JS / Jquery
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Erhvervserfaring
Januar 2018 - nu
Udvikler hos European Collection Agency A/S
Systemudvikler primært med PHP/Yii framework som codebase og MySQL som databasesprog samt de
sædvanlige web teknologier Angular og JavaScript. Mindre opgaver løst i C#/.Net og Excel. Mit primære
fokus har været refactoring og automatisering af ECA’s faktureringssystem, tilføjelse af nye features samt
vedligeholdelse af vores websites og databaser.

Juni 2016 – marts 2017
Projektmedarbejder/Supervisor, MoveOn Partners
Hos MoveOn har jeg arbejdet jeg med kontrol, opfølgning og evaluering af udførsel samt arbejdsgang ved
flytning/opsætning af kontorer samt IT udstyr. Jeg har haft ansvaret for, at deadlines overholdes og at
kvaliteten af udførelsen er i overensstemmelse med virksomhedens standarder. Heri indgik en del
pædagogisk arbejde da størstedelen af tiden bruges på supervision af unge i alderen 18-21 år.
Juli 2014 - juni 2016
Projektmedarbejder,Moment Professionals A/S
Hos Moment har jeg arbejdet med opsætning/tilslutning af IT udstyr, indretning af kontorer, haft div.
Supervisorfunktioner og har taget mig af forefaldende arbejde.
Maj 2013 - december 2013
Udviklingskonsulent, Jobcenter Roskilde
Som udviklingskonsulent i Roskilde Kommunes jobcenteradministration har jeg stået for udviklingen af den
aktive beskæftigelsesindsats, herunder
- Udvikling og implementering af strategier for aktuelle projekter
- Udarbejdelse af sagsfremstillinger til Ledelsen og det Lokale Beskæftigelsesråd
- Evaluering og kvalitetssikring af kurser og projekter for ledige
- Planlægning og koordinering af workshops og konferencer
- Udarbejdelse af regneark til rehabiliteringsteamet til registrering, analyse og evaluering
Jeg har også arbejdet med planlægningen og implementeringen af kommunens nytteindsats, hvor jeg har
oprettet arbejdspladser, udarbejdet kontrakter, koordineret møder mellem interne og eksterne
samarbejdspartnere, lavet informationsmateriale og bistået både ledelse og sagsbehandlere i at gøre
reglerne forståelige for alle involverede parter.
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Frivilligt arbejde
Januar 2016 – april 2016
Frivillig medarbejder, Beboercafe Æblehaven
I Æblehaven har jeg hjulpet til med den daglige drift af caféen, herunder med madlavning, rengøring,
kundebetjening, planlægning af aktiviteter/ekskursioner og socialt samvær med beboerne. Derudover har
jeg bistået beboerne i læsning og forklaring af breve fra kommunen og assisteret dem i forskellige praktiske
udfordringer i forbindelse med deres besøg i caféen, fx ift. fysiske handicap.

Anden erfaring
Øvrig erhvervserfaring omfatter bl.a. diverse stillinger som medhjælper på forskellige typer af lager,
flytning/opstilling/organisering samt supplerende rengøringsopgaver:
2011 Vikar, Adam Transport
2009-2010 Lagermedarbejder ved K.V Tjellesen
2008 Vikar hos IKEA Taastrup
2007-2008: Lagermedarbejder ved Peugeot

Personlige kompetencer og interesser
Familiefar, studerende og hårdtarbejdende programmør, som går helhjertet op I både familie- og arbejsliv.
Jeg engagerer mig i de problemstillinger jeg arbejder med, og jeg har sans for at forklare, uddanne,
engagere og integrere andre i arbejdsopgaverne. Gennem mit uddannelsesforløb og min erhvervserfaring
har jeg tilegnet mig flere års erfaring med teamwork og projektorienterede arbejdsprocesser, hvor min
primære styrke er min anerkendende indstilling til andre og mit fokus på gensidig forståelse i
kommunikationen mellem medarbejdere. Jeg trives med projektorienterede og teambaserede forløb, er
god til at formidle viden til andre og er samtidig åben overfor nye metoder og måder at gøre tingene på.
Jeg har udpræget interesse for musik, spiller klaver og har spillet i band I mange år. Jeg er opvokset i et
hjem hvor musikken betyder meget, og har spillet klassisk klaver siden jeg var helt lille. Derudover har jeg
programmeret siden 2012 og det er en hobby jeg nu videreudvikler mine kompetencer indenfor både på
datalogistudiet ved KU og I erhvervslivet.
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