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Beskrivelse 
 
Jeg har kodet siden folkeskolen og synes stadigvæk at det er sjovt og spændende. De seneste 12 

år har jeg arbejdet professionelt med webudvikling og brænder for at lave værdiskabende 

løsninger til gavn for både kunder og brugere. 

 

Jeg har bl.a. programmeret i .NET siden betaversionen og har altid haft fokus på brugerflader, 

webteknologier og databaser. Arbejdet har taget udgangspunkt i Web Forms, HTML5, CSS, 

JavaScript, jQuery, C#, OO, Datamodellering og SQL. Jeg er god til at tilegne mig ny viden og 

følger løbende med i de nyeste teknologier og udviklingsmetoder, og har senest arbejdet med 

MVC og responsive design ved komplet refaktorering af tvangsauktioner.dk. 

 

Jeg har nemt ved at skabe overblik og forståelse både for løsningen, teknologien og kundens 

ønsker. På flere projekter har jeg deltaget i opstartsfasen og har haft overblik og logisk sans til at 

lave en velstruktureret implementering, der har givet løsningen et godt fundament at bygge videre 

på. De egenskaber har også gjort at jeg har været arkitekt på en stor del af de løsninger jeg har 

været involveret i, og jeg har arbejdet i alle lag fra oprettelse af database, datamodellering via 

kodning af forretningslogik til brugerflade og brugervenlighed. Jeg har ligeledes stor erfaring med 

tekniske løsninger indeholdende kompleks forretningslogik og jeg har deltaget i flere projekter, hvor 

jeg har haft ansvaret for at fjerne større mængder teknisk gæld. 

 

Jeg har både arbejdet selvstændigt og i teams i forskellige størrelser og er udpræget team player. 

Jeg bevarer mit gode humør under pres og tager altid fuldt ansvar for mine opgaver. 
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Jobs 
 
2013 -            Senior systemudvikler / IT-arkitekt / specialist, Edora 

 
Udvikler på Jobcenter Planner. 

 
2010 – 2013   Teknisk projektleder og ASP.NET udvikler, Auktioner 

 
Ansvarlig for udvikling af firmaets websites og it drift. Har været med til at refactore, lave nyt design og 

layout, forbedre usability, lave nye features, forbedre søgning på websitene. Været med til generelt at 

forbedre og træffe beslutninger om websitene. Optimeret websites administrationsdel for mere effektiv 

brug og tidsbesparelser for brugerne. Har intgreret op mod eksterne partnere som e-conomic, 

sms-udbydere, NemID og fotofirmaer. Sidst lavet en fuld refactored det største site til MVC med 

response design. 

Kodet Web API til firmaets app ”tvang.dk” med understøttelse af OData og til brug for Boligsiden.dk til 

hente tvangsauktioner. 

 

Har desuden stået for drifts af firmaets servere og interne it. 

Websites: www.tvangsauktoiner.dk, www.konkurser.dk 

2010 - 2010   IT-udvikler, NIRAS Informatik 
 

Kvalitets- og udviklingsansvarlig for HOMIS, et BI system lavet i Silverligth for Abu Dhabi Water & 

Electricity Authority 

Arkitekt og udvikler på MålerTjek til Windows Mobile, et hjælpesystem til montører til at styre deres 

arbejdsdag og registrere data ved vandmålerudskiftninger, aflæsninger m.m. 

 

2009 – 2010   Senior System Developer, Vacasol 
 

Udvikler på firmaets website, hvor jeg bl.a. optimeret performance, reducerede teknisk gæld og lavede 

nye tiltag på brugerfladen. 

Website: www.vacasol.dk 

 
2008 – 2009   Senior Consultant, Miracle Projects 

 
Udvikler på Klimakompasset og den offentlige indkøbsportal. 

 
2006 – 2008   Senior Software Engineer, Master Management 

 
Ansvarlig for refactoring firmaet webbaseret personlighedsværktøjer fra Delphi/Firebird til .NET/SQL 

Server, med fokus på performance, brugerfladen nøjagtig afvikling af personlighedstestene. 

http://www.tvangsauktoiner.dk/
http://www.konkurser.dk/
http://www.vacasol.dk/
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2004 – 2006   Software Engineer, Saxo Bank 
 

Udvikler på en række interne projekter samt firmaets website. Arkitekt på flere løsninger bl.a. første 

version af følgende løsninger: bannerstyring på saxobank.com, Hjælpe/FAQ/supportsystem til 

SaxoWebTrader og Saxo Bank's eget projektstyrings- og tidsregisregistreringssystem og mobil 

website. 

2003 – 2004   DBA (SQL Server), NNIT 
 

DBA for MS SQL Server og Oracle, samt udvikling af webbaseret hjælpeværktøjer til drift. 

 
2001 – 2003   Software Developer, NNIT 

 
Udvikler på en række større og mindre projekter. Databasedesign ansvarlig for Novo Nordisk's 

Telefonisystem, der håndterer ordre (f.eks. flytning af telefon) samt registreing af kabelføring til samtlige 

ca. 14.000 telefoner i Danmark. Udvikler på Novo Nordisk’s Rekrutteringssystem. Firmaet havde stor 

fokus på projektprocesser. 

 
 
 

Studiejob 
 
1998 – 1998   Supporter, Telia Internet 

 

 
 
 

Uddannelse 
 
1995 – 2001   Civilingeniør, Danmarks Tekniske Universitet 

 

 
 
 

Kompetencer 
 
Har erfaring med: 

 
HTML, HTML5, CSS, ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET Web API, .NET, C#, VB.NET, 

JavaScript, AJAX, jQuery, 

Web Services, XML/XSL/XSLT, WAP/WML, 

Silverlight, Windows Forms, 
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LINQ, LINQ to SQL, T-SQL, ADO.NET. SQL 

Server, IIS, 

Entity Framework, NHibernate, iBATIS, EPiServer, Rational 

Unified Process (RUP), Scrum, 

Source Safe, Subversion, Team Foundation Server, JIRA, FogBugz 

 


