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PROFIL 
Jeg har flere års erfaring med vedligeholdelse, udvikling og optimering af både websites, 
webshops og blogs. Internettet er noget nært det perfekt medie for mig, idet det giver mig 
mulighed for både kreativ tænkning og udfoldelse såvel som en systematisk, analytisk tilgang. 
At lære noget nyt – helst hver dag – har altid drevet mig både på et personligt plan og 
professionelt. Jeg er hurtig til at omstille mig til nye omgivelser og bliver inspireret af andre 
engagerede mennesker. 

FAGLIGE KOMPETENCER 
Webudvikling 

• Sprog: HTML5 og CSS3. Kendskab til PHP, jQuery og JavaScript 

• Udvikling: Visual Studio Code, DreamWeaver. Kendskab til Sitecore og Umbraco 

• CMS: WordPress (udvikling & admin), Magento (superbruger), DanDomain webshop CMS (superbruger) 

• Grafisk: PhotoShop. Kendskab til InDesign og Illustrator 

Online markedsføring 

• Opsætning og udvikling af Google Adwords og Google AdSense 

• Kendskab til Google Analytics og Google Search Console 

• Layout og opsætning af nyhedsbreve i MailChimp 

• SEO, bl.a. emneord, metadata, tekster og overskrifter 
 

ERHVERVSERFARING 
 

Maj 2019 - 
Dec. 2013 

Web manager, EXAKT 
Vedligeholdelse og optimering af Magento og DanDomain webshops, udvikling af WordPress blogs, 
herunder SEO. Samarbejde med grafikere og eksterne samarbejdspartnere for videreudvikling af 
webshop. Opstart af Google AdWords og efterfølgende kontaktperson for samarbejdspartner. 
Udvikling of vedligeholdelse af CRM-database. 

Aug. 2013 - 
Sep. 2008 

Webudvikler, Nordjyske Medier 
Vedligeholdelse, opdateringer og fejlfinding af Nordjyske.dk. Optimering og analyse af 
indtjening via annoncenetværk Google AdSense og AOX. Optimering, design og udvikling af 
websites, herunder NShop.dk, et internt website til personalepolitik, NordjyskeBiler.dk, 
NordjyskeJob.dk. 

2008  
Sep. - Jul. 

Web-/marketingmedarbejder, VisitAalborg 
Opdatering af indhold på website, udarbejdning af brochurer i InDesign, samt optimering og 
organisering af billeddatabase. 

2008 
Maj - Apr. 

Webudvikler, Læge Ove Grann 
Projektansættelse med formål at designe og udvikle et website der skule fungere som praksissens 
online visitkort. 

2008 
Aug. - Feb. 

Webudvikler, Old Consult 
Konsulentaftale med henblik på at designe og udvikle et informationstungt website. Design af logo og 
layout til brevpapir, visitkort etc. 

2007 
Okt. - Sep. 

Webudvikler, Center for Kompetencer 
 Projektansættelse med formål at designe og udvikle et website. Brugervejledning til fremtidige 
opdateringer af websitet. 

2007 
Apr. - Jan. 

Projekt-/webudvikler, SaxoTech A/S 
Projektansættelse med det formål at designe og udvikle deres support website. Optimering af database 
med supportsager, herunder organisering og uddybning af emneord samt søgeoptimering. 
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KURSER 
 

2013  Web apps til smartphones og tablets, teori og praksis - 2 x 2 dage 

2012 Adobe InDesign - Huset på Hasserisgade - 2 dage 

2011 Umbraco 4 Certified Level 1 Developer - 2 dage 

2010 Certified Sitecore CMS Advanced User og Developer - 2 x 2 dage 

2010 Grafisk design - Konference/workshop hos Confex - 2 dage 

2006 – 2007 Certificeret projektudvikler - IPMA - Certified Project Management 
10 ugers teori, 10 ugers praktik hos SaxoTech A/S 

 
 

UDDANNELSE 

2003 – 2006 Cand. IT - Multimedier – Aalborg Universitet 
Fokus: Design, narrativitet og interaktivitet på websites. 

2000 – 2003 Bachelor i biblioteks- og informationsvidenskab - Danmarks Biblioteksskole 
Fokus: Informationsindsamling, - behandling, og -organisering, brugervenlighed på websites. 

 

FRIVILLIGT ARBEJDE 
 

2013 – Børns Voksenvenner 

2006 – 2008 Frivillig hos PR-udvalget ved Dansk Røde Kors afdelingen i Aalborg 
Planlægning af lokale tiltag i forbindelse med landsindsamlingen.  
Hvervning af indsamlere – personlig og over telefon 

 

SPROG 
 

• Dansk: modersmål 

• Engelsk: læses og skrives flydende, tales med accent 
 

FRITID 
 

• Født: 25.11.78 

• Gift med Jan. 

• Socialt samvær med venner/familie/kollegaer, crafty/hobby, træning i FitnessWorld. 

• Selvlært crafter, yarn bomber mm. 
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