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Profil
Jeg arbejder fortrinsvis med design og udvikling af brugerflader men gerne i alle lag af en 
applikation. Mine kompetencer spænder fra SQL til Photoshop. Jeg er dog bedst til web-
baserede brugerflader.
Jeg er god til at finde simple løsninger på problemer og få dem bragt til verden. Jeg 
foretrækker at arbejde problemorienteret i tæt samarbejde med brugerne.

Erhvervserfaring
2006 ⤑        2013... Software udvikler,  Atira A/S (Elsevier)

• Udvikling: Implementering af brugerflade og websites
• Design: Brugerflade og websites

2005 ⤑        2013... Co-Founder,  In2iSoft I/S
• Udvikling: CMS-system, online service 
• Design: Brugerflade, websites og identitet

2005 ⤑           2006 Software udvikler,  Cabo Communications A/S
• Udvikling: Tilpasning af et opensource framework

2000 ⤑           2004 Webmaster,  Aalborg Handelsskole
• Udvikling: Implementering af CMS og administrative systemer / portaler
• Design: Brugerflader og websites 

1999 ⤑           2000 Medhjælper,  Aalborg Handelsskole
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Uddannelse
2001 ⤑           2005 Bachelor i Informatik,  Aalborg Universitet
1996 ⤑           1999 Matematisk student,  Dronninglund Gymnasium

Teknologi og metodik
Java Servlets, Java Server Faces, Spring, Hibernate, Apache Maven, Apache 

Lucene.
JavaScript Erfaring med udvikling af meget store løsninger - samt eget GUI 

framework. Har konkret erfaring med mange af de nyeste API’er. Fokus 
på hastighed og robusthed.

HTML / CSS Dagligt arbejde med webteknologier. 
Objective-C Mindre applikationer til OSX og iOS (begynder)
PHP Udvikling af CMS hvor stort set alt er egetudviklet.
XML Stor erfaring i præsentation af XML via XSLT.
Databaser PostgreSQL, MySQL, Oracle, Microsoft SQL.

Macintosh Jeg har altid anvendt en Mac, både privat og professionelt.
Windows På Aalborg Handelsskole udviklede jeg flere systemer med teknologier fra 

Microsoft. Er vant til at teste løsninger på Windows.
Linux / UNIX Har gennem flere år administreret primært Debian servere og anvender 

dagligt “terminalen”.

IDE’er Eclipse, IntelliJ IDEA, Xcode, TextMate
Design/grafik Mange års erfaring med Adobe Photoshop og anveder ofte Adobe 

Illustrator.
Metode Er vant til en struktureret arbejdsform i agile teams.

Sprogkundskaber
Engelsk Er vant til at kommunikere skriftligt og mundtligt med kunder og 

medarbejdere.
Tysk Begrænset erfaring via flere ferieophold i Østrig.
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Interesser
Min primære interesse ligger i design og udvikling af brugerflader. Jeg bestræber mig så vidt 
muligt på at finde den simpleste løsning på problemer. Desuden lægger jeg vægt på hele 
tiden at genbesøge, raffinere og omtænke alt der laves.
For mig er design ikke et spørgsmål om at "kreere" noget visuelt ud af ingenting. Design er 
for mig processen i at forandre det eksisterende til det bedre. Det gælder både udseende, 
indhold og opførsel.
Jeg er bevidst om at det er den sidste mil der er den afgørende og sværeste. Derfor er jeg 
meget ydmyg overfor det at "designe" og den dedikation der skal til.
Jeg mener at en forståelse af brugerens verden er vigtig for at kunne designe en bedre 
løsning. Jeg vil derfor helst arbejde med problemer hvor der er et tæt samarbejde med de 
personer der skal bruge produktet.

Holdninger
Jeg arbejder med udvikling af “systemer” fordi jeg mener at systemer ofte udvikler sig 
uhensigtsmæssigt. Jeg er opmærksom på problemerne i interaktionen mellem mennesker, 
maskiner og systemer. Jeg forsøger at fastholde en sund skepsis overfor hvad der kan løses 
med systematik og teknologi.
Jeg har et humanistisk udgangspunkt men er vant til at gå på kompromis for at få løst en 
opgave.

Målsætning
Min drøm er at kunne hjælpe til at udvikle systemer der kan gøre det moderne menneskes liv 
simplere. Jeg vil gerne forsætte med at have fingrene i det tekniske men vil også gerne være 
lidt med I analyse og kommunikation med kunder.

Fritid
Jeg elsker fodbold, skiløb, øl, filosofi og naturvidenskab. Min kæreste, hendes to børn og jeg 
bor i en lille hyggelig haveforening hvor jeg vasker op og på kommando laver tvivlsomme 
håndværkerløsninger.
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