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Hvorfor mig?
Jeg er positiv, arbejdsvillig og har meget sjældent sygedage (har haft flere skoleår uden en eneste
sygedag) og jeg er meget fleksibel. Jeg er den perfektionistiske type, som gør opgaverne, som jeg
bliver sat til, ordentligt færdige. Jeg er glad for at prøve nye ting og løse problemstillinger og være
del af et team, som jeg er vant til både fra fodbold, HTX og min uddannelse. Jeg har altid været
glad for at bidrage med det, jeg kan, men ellers er jeg også hurtigt lærende.
• Jeg har arbejdet som lørdagsafløser hos Post Danmark, hvor jeg havde min egen rute i bil,
som jeg tog hver lørdag.
• Jeg har arbejdet for BaneDanmark, hvor jeg primært slog græs omkring bum-anlæg og
signaler.
• Jeg har været fodboldtræner i VGU(Vostrup gymnastik og ungdomsforening) i 2 år, hvor jeg
trænede et U15 drengehold.
• Jeg har været frivillig hjælper og dommer ved Skjern SG i forbindelse skolefodbold i 5 år.
• Jeg har været barnepige for et par drenge.
• Jeg har arbejdet hos min far, hvor jeg hjulpet med oprydning efter nedfældede træer, fældet
træer, flækket træ osv.
Tjek gerne min portfolio, hvor I kan se noget af det arbejde, jeg har lavet. Jeg vil meget gerne
komme til samtale, hvis I har lyst til at vide mere.

Kompetencer

Tidligere arbejde
Design Concern 2021 Webudvikler

Organiseret/
struktureret

Perfektionistisk

Jeg arbejder som webudvikler, hvor jeg laver
opgaver som design af arkitektur, interface og
delementer, udvikling og design i WordPress
(specielt i temaerne WPBakery og Divi), fejlfinding
og udbedring, sociale medier, oprettelse af
udviklingsmiljø, udvikling og implementering af
content, koordination, præsentationer,
kundekontakt og kodning i primært HTML og CSS.

Søgemedier A/S 2020 Praktikforløb,
frontendudvikler
Problemknuser

Loyal/pålidelig

Jeg arbejdede som frontendudvikler, hvor jeg fik
lavet en række hjemmesider i CMS-systemet
Umbraco. Dette skete gennem et samspil med
kunder, designere og supportere.

BEDSTpension 2020 Webudvikler
Fleksibel

Teamwork

Jeg lavede en ny hjemmeside, som jeg kodede fra
bunden af i HTML, CSS og PHP. Tjek hjemmesiden
på bedstpension.dk/.

Duval Entreprise 2019 Webudvikler
Jeg lavede en ny hjemmeside, som jeg kodede fra
bunden af i HTML, CSS og PHP.

Arbejdsvillig

Hurtigtlærende

Hjælpsom

Positiv

Uddannelsesgang

Erhvervsakademi Aarhus
2017-2019 PBA - Digital koncept
udvikling
Erhvervsakademi Aarhus
2015-2017 AK - Multimediedesign
HTX Skjern 2011-2014
Mat/fys

10-4 tømmerhandel 2018 Praktikforløb,
webdesigner
Jeg lavede Facebook-opslag, videoer, Google
AdWords annoncer, analyserede Google Analytics,
oprettede produkter, skrev SEO- og produkttekster
samt kiggede på UX'en i forhold til check ud
forløb, responsive ændringer og en ny
navigationsstruktur.

Frederiksborg Tennisklub 2018 Webudvikler
Jeg lavede en ny hjemmeside, som jeg kodede fra
bunden af i HTML, CSS og PHP.

Gravelstone 2017 Praktikforløb, webudvikler
Jeg optimerede deres hjemmesider, lavede tre nye
hjemmesider og styrede deres Facebook-sider.

Korsholm 2014-2015 Webassistent
Jeg styrede deres Facebook-side og tog billeder af
produkter, hvorefter jeg oprettede dem i CMSsystemet Magento.

Post Danmark 2014-2015 Postbud
Jeg havde en fast rute, hvor jeg sorterede og
uddelte post til i bil.

