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Resumé:                                                                                                                              
Jeg har arbejdet med web-udvikling på professionelt plan i fem år. Mit første projekt – 
hos Informa Healthcare – bestod i at udvikle project management værktøjer til et projekt, 
der bestod i indskanning af 1.5 mill. sider fra gamle akademiske journaler.

Hos Aardvark Media i London har jeg arbejdet med mange forskellige dele af web-
udvikling, fra vedligeholdelse af websites (både kode og data) til udvikling af nye 
features samt at teste og automatisere tests til nye sites. Siden har jeg arbejdet som 
freelancer i eget firma (PL PHP), primært med support og vedligeholdelse af sites, men 
også med håndtering af projekter fra bunden, før jeg igen blev fastansat hos et web-
bureau – denne gang i Århus. Hos Intern1 har jeg håndteret vedligeholdelse af 
løsninger, udvikling af nye projekter samt håndtering af firmaets server-infrastruktur.

I min fritid har jeg fået erfaringer fra at skabe personlige hjemmesider i PHP og MySQL, 
samt en præsentations-side for fotograf PL-Photo. Indenfor de sidste par år har jeg 
arbejdet frivilligt med web-udvikling for den interkulturelle organisation BeWelcome, hvor 
jeg leder udvikler-teamet, og rollespils-festivalen Fastaval, hvor jeg har lavet deres 
backend-system til håndtering af deltager-info og planlægning af spil.

Mine primære styrker ligger indenfor open source verdenen: i form af webudvikling med 
PHP, MySQL/PostgreSQL/SQLite, HTML+CSS, JavaScript, etc, og i form af server-
administration af Debian-baserede servere.
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Arbejdserfaring:                                                                                                                     
2010 –
Programmør hos Intern1 ApS, Århus
Udvikling og vedligeholdelse af 
eksisterende kunders løsninger samt af 
firmaets egne portaler (såsom 
www.skisport.dk, www.campingland.dk og 
www.rejsestart.dk), og derudover udvikling 
af platform til rapport-præsentation samt 
kunde-håndtering 
(www.aalundonline.com). Det primære 
fokus har været på udvikling og 
derigennem web-relaterede teknologier, 
men der har også været en del sysadmin 
opgaver såsom serverhåndtering og 
administration.

2009 – 2010
Freelance udvikler med eget firma, PL 
PHP, Århus
Meget forskelligartede opgaver, fra 
konsulenthjælp i forbindelse med køb af 
kodebase, til webudvikling (hos bl.a. 
Aardvark Media og Hald Hovedgaard, 
herunder udvikling af 
www.forfatterportalen.dk).

2008 – 2009
Support PHP Developer hos Aardvark 
Media, London, UK
Website agency i London. 
www.aardvarkmedia.co.uk

Arbejdsopgaver bestod primært i udvikling 
af små til mellemstore features, samt 
vedligeholdelse og fejlfinding og rettelser 

af fejl. Arbejdsflader var alt fra website-
indhold over udvikling til opgaver med 
server-vedligeholdelse.

Arbejdede med kunder som Novus Leisure 
(www.latenightlondon.co.uk, 
www.tigertiger.co.uk samt tilhørende 
websites for barer og klubber såsom 
www.abacusbar.co.uk), Bay Restaurant 
Group (www.slugandlettuce.co.uk, 
www.hahaonline.co.uk, 
www.latasca.co.uk), Harwin 
(www.harwin.com), Square Meal 
(www.squaremeal.co.uk), ITMA 
(www.itma.org.uk) og IPES 
(www.ipes.co.uk og www.lp-services.info).

2007 – 2008
Electronic Publishing Executive hos 
Informa Healthcare, London, UK
Forlag med lægemiddelindustrien som 
primært marked.

Arbejdede med opgaver fra kundeservice, 
digital håndtering og udgivelse af content 
til digital produktion af content, 
vedligeholdelse og opdatering af websites, 
til database vedligeholdelse og udvikling 
samt projektstyring.

Arbejdede primært internt med produktion 
af data men også med publicering på 
www.informaworld.com og 
www.informahealthcare.com

Erfaring fra frivilligt arbejde:                                                                                            
2006, 2008 – 2012
Frivillig ved Fastaval
Danmarks største festival for rolle- og 
brætspil. www.fastaval.dk 

Har deltaget i organisationen og 
afviklingen af festivallen 2006 og 2008-09. 
Udviklede i 2009 det interne system til 
håndtering af tilmeldinger, 
programplanlægning, spillerfordeling og 
diverse rapporterings-systemer til blandt 
andet økonomisk styring. Systemet er 
open source og tilgængeligt via GitHub.

2006 – 2010
Frivillig i BeVolunteer og BeWelcome
International internetbaseret organisation, 
med fremmelse af interkulturelle 
udvekslinger og møder som formål. 
www.bewelcome.org og 
www.bevolunteer.org.

Arbejdede som team leder i development 
teamet med organisering, planlægning og 
udvikling af organisationens website.

Arbejder med design og udvikling af alt fra 
front- og backends (XHTML, CSS, PHP, 
MySQL), bug-tracking, opgavehåndtering, 
team ledelse, samt planlægning og 
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håndtering af organisationens struktur og 
strategi. Håndterer også sysadmin opgaver 
som server-vedligeholdese

Uddannelse: Mag.art. I filosofi                                                                                          
2001 – 2009
Magister Konferens i filosofi, Institut for 
Filosofi og Idehistorie, Aarhus Universitet, 
Århus.

1998 – 2000
Bachelor i filosofi, Institut for Filosofi, 
Syddansk Universitet, Odense.

1994 – 1997
Matematisk linie, Aarhus Stats 
Gymnasium, Århus.

Evner:                                                                                                                                  
IT kendskab
Windows, Mac og Linux super user.

Web udvikling (XHTML, CSS, JavaScript & 
AJAX, PHP, SQL (PostgreSQL, MySQL, 
SQLite), XML sprog (XML, XPath, 
Xquery)).

Programmering (assembler, python, c++ 
på begynder/medium niveau).

Godt kendskab til netværk og 
sikkerhedsprincipper, erfaren med 
computer hardware.

Godt kendskab til office suites (Microsoft 
Office og OpenOffice).

Godt kendskab til Apache server.

Version Control systemer (Subversion og 
Git)

Kommunikation:
Gode præsentations- og lærings-evner.

Erfaringer med kundehåndtering og 
support.

Sprog:
Dansk (modersmål), engelsk (flydende), 
tysk (medium), polsk og esperanto på 
begynderniveau.

Generelle evner:
Fleksibel, hurtig til at lære, god til at 
planlægge og organisere eget arbejde, har 
nemt ved at tage del i teams

Interesser:                                                                                                                          
Programmering og programmerings-sprog, 
computer-sikkerhed (netværk og software), 
rejser og fremmede kulturer, kulturelle 
møder og udveksling, bøger, film og musik, 

rollespil, brætspil og visse ældre 
computerspil (primært Thief serien), at 
hjælpe til med at skabe arrangementer for 
mange mennesker.

Referencer:                                                                                                                         
Aardvark Media
Christopher Johns – Commercial Director
Tlf: +44 020 7183 2741
Email: chris@aardvarkmedia.co.uk

Ben Johnson – Head of Support
Tlf: +44 020 7183 2752
Email: ben@aardvarkmedia.co.uk

Fastaval
Jost L. Hansen – Arrangements-ansvarlig
Tlf: +45 2066 1363
Email: jost@dicksmock.dk

Bo Thomasen – Projektleder og 
økonomiansvarlig
Tlf: +45 2714 5853
Email: mail@bothomasen.dk
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