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UDDANNELSESMÆSSIG BAGGRUND
HA( jur.), SDU i Odense				

Odense | Sep ’20 - nu

Webintegrator, Syddansk Erhvervsskole
HF, Nakskov Gymnasium og HF

Odense | Aug ’14 - Sep ’16
		

Nakskov | Aug ’07 - Juni ’09

FRIVILLIGT ARBEJDE
IT-rådgiver, Frivilligcenter Odense
			
Odense | Jan - Juni ‘17
Jeg deltog i planlægningsfasen på projektet med at udvikle den nye version af Den
Sociale Vejviser. Her stod jeg bl.a. for at udvikle den første prototype.
Underviser på webintegrator-uddannelsen, SDE
Odense | Aug ’15 - Sep ‘16
Under min uddannelse på SDE underviste jeg på valgfaget i SVG og web animation, og
var desuden gæsteunderviser i responsivt webdesign på hovedforløbet.
Rådgivning / undervisning, Stack Overflow 		
Online | Aug ‘14 - nu
Stack Overflow er en online portal hvor programmører kan stille kode-relaterede
spørgsmål, og få hjælp til at løse konkrete problemstillinger.

PROFESSIONEL BAGGRUND
Frontend udvikler hos OnlinePlus

Odense | Nov ‘19 - Juni ‘20

Digitalt bureau der tilbyder løsninger indenfor e-handel, websites, online markedsføring og sociale medier.
Udvalgte resultater:
- Hjalp bureauet med at forberede overgangen fra salg af Dandomain webshops, til
at sælge HostedShop webshops.
- Forberedte bureauets webshop templates til flere platforme, i samarbejde med
team.blue udvikler-teamet.
- Deltog i udvikling og design af 3 helt nye, moderne e-handels templates.
- Ydede teknisk support til eksisterende kunder, såvel som marketing-afdelingen
Web - og IT-ansvarlig hos Diving 2000

Odense | Nov ‘16 - Oct ‘19

Dykkervirksomhed der både beskæftiger sig med online salg, fysisk salg, kurser, rejser og servicering samt udleje af udstyr.
Udvalgte resultater:
- Stod for den daglige vedligeholdelse og udvikling af virksomhedens i alt 10+
webshops, websites og blogs - i tæt samarbejde med marketing-afdelingen.
- 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 fra Scannet Webshop 2 til HostedShop - inklusive
omkodning af templates samt planlægningen af forløbet.
- Muliggjorde at virksomheden kunne udvide sit marked fra Danmark til Sverige ved
at forberede webshoppen til flere sprog.
- Opdaterede al legacy-kode bag virksomhedens forskellige web-platforme for at
skabe bedre sikkerhed og performance.
Freelance webudvikler				

			

Juli ‘15 - Juni ‘19

Som freelancer har jeg beskæftiget mig både med udvikling og rådgivning, både relateret til udvikling og optimering af websites og webshops, samt SEO, Some og online
markedsføring.

