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OVERBLIK
Uddannet webudvikler med 2 års erfaring som web - og IT-ansvarlig i dykkercenter
i Odense. Bred vifte af evner og erfaringer, men særlige kompetencer (og interesser)
indenfor frontend-udvikling.
Vant til kunde-kontakt, samt ansvar for planlægning af projekter. Selvstændig, men
savner et team.

TEKNISKE SKILLS
Webteknologier & frameworks: HTML5,
CSS3, SVG, Vue.js, PHP, Laravel
Scripts/UI: JavaScript, jQuery, GSAP,
Bootstrap, Foundation
Build Tools / Bundling: Webpack, NPM,
Gulp, Grunt

CMS: Wordpress, Opencart
Databaser: MySQL, sqlite, ODBC
Web debug tools: Chrome devtools
Versionering: GIT

IKKE-TEKNISKE SKILLS
Projektplanlægning, dokumentation, fejlfinding, UI Enhancement, kode-optimering,
refactoring, indholdsstrategi

PROFESSIONEL BAGGRUND
Web - og IT-ansvarlig hos Diving 2000 			

Odense | Nov’ 2016 - nu

Dykkervirksomhed der både beskæftiger sig med online salg, fysisk salg, kurser, rejser og servicering samt udleje af udstyr.
Teknologier: HTML, CSS, JavaScript, WordPress, PHP, MySQL, odbc, Angular, Smarty
(PHP template engine), Vue.js, jQuery, SVG, GSAP
Resultater:
- Hjalp virksomheden til at øge online-indtjeningen med 22,5% i 2018 sammenlignet
med 2017, og 24,2% i 2017 sammenlignet med 2016.
- Havde ansvaret for migration til et nyt shopsystem - inklusive omkodning af templates samt planlægning af forløbet.
- Muliggjorde at virksomheden kunne udvide sit marked fra Danmark til Sverige ved
at forberede webshoppen til flere sprog, hvilket førte til en forøget indtjening på
cirka 10% i første halvdel af 2018.
- Hjalp virksomheden med at strømline deres processer mht. til ordre-behandling.
- Gjorde det muligt for virksomheden at måle kunde-tilfredshed via et custom
rating-system der både kører på en iPad i shoppen, og kan embeddes i emails.
- Kodede et 3-sproget online dykkerkort til brug på virksomhedens dykkerture og
som reference til turister.
- Skabte et billed-galleri der tillod bruger-upload, for at gøre det let for
dykkerinstruktørerne at sende billeder fra kurser tilbage til kontoret.
- Stor for den daglige vedligeholdelse og udvikling af virksomhedens i alt 10+
webshops, websites og blogs - i tæt samarbejde med marketing-afdelingen.
- Opdaterede al legacy-kode bag virksomhedens forskellige web-platforme for at
sikre bedre sikkerhed og performance.

Freelance webkonsulent (fjordstudio.dk)

		

Odense | Juli 2015 - nu

Som freelancer har jeg beskæftiget mig både med udvikling og rådgivning.
Det har drejet sig både om udvikling af websites, optimering af eksisterende
websites, SEO-analyse, sociale medier og online marketingstrategier.

FREELANCE PROJEKTER (udvalgte)
Frivilligcenter Odense 						
Odense | Jan’ - Juni 2017
Projektleder i planlægningsfasen til udvikling af en ny online-database over frivillige
organisationer i Odense-området. Udvikling af prototype.
Teknologier: HTML(5), CSS(3), Vue.js, PHP/Laravel
Kinesisk Klinik Lei
						
Slagelse | Maj - Juni 2017
Stod bag udviklingen af klinikkens branding, indretning, reklamer og website.
Teknologier: HTML(5), CSS(3), WordPress, PHP, Adobe CC (InDesign, Photoshop)
Syddansk Erhvervsskole					
Odense | Aug’ 2015 - Sep’ 2016
Sideløbende med min uddannelse underviste jeg på valgfaget i SVG og web animation,
og var gæste-underviser i responsivt webdesign.
Teknologier: SVG, GSAP, JavaScript, CSS, HTML, Adobe CC (Illustrator)

UDDANNELSESMÆSSIG BAGGRUND
Webintegrator på Syddansk Erhvervsskole

Odense | Aug’ 2014 - Sep’ 2016

Dybtgående indføring i en bred vifte af webteknologier. Grundforløbet havde fokus på
frontend-udvikling, og hovedforløbet på backend-udvikling.
Meget praktisk uddannelse, hvor vi selv skulle kode alting fra bunden - alt fra designforlæg til custom CMS-systemer og APIs.
Teknologier: HTML(5), CSS(3), jQuery, PHP, MySQL, WordPress (tema - og pluginudvikling), Opencart
Fag: CMS-udvikling, CMS tilpasning og drift, Dynamisk webproduktion, E-handel,
Navigationsdesign, REST APIs , Objekt-orienteret programmering, Webserver,
Informationsteknologi
Valgt speciale: Frontend-udvikling

