
CV 

Erhvervserfaring 

2013/07 – 
Nu 

Billed-Expressen 
IT-Ansvarlig og fotograf/grafiker 
Jeg har blandt andet stået for den interne struktur af IT. Det danske 
firma er en under-afdeling af den svenske foto-gigant Express-Bild . 
(Hjemmeside og webshop er styret fra Sverige.) 
Der kommer tusindvis af billeder ind på serverne fra fotograferne 
hver uge. Min opgave er blandt andet at holde styr på dette. 
Vi samarbejder med mange lokalaviser, som bringer hold-billederne. 
Til dette har jeg lavet et galleri-system i jQuery, som gør det lettere 
for aviserne at fremvise billeder , uden de selv behøver lave eller 
opdatere gallerierne. 
Et eksempel kan ses her: www.fyens.dk/holdbilleder. 

2012/10 - 
Nu 

Graphiuss 
Freelancer 
Jeg har udført arbejde med udarbejdelse af hjemmesider. 
Blandt andet: 

- Exam-Visions forhandlerportal - I forbindelse med arbejde for 
konsulentvirksomheden Intellia. 

- straussoggarlik.dk 
- strafferet.com 
- nopair.dk (Opsætning) 
- foraeldreansvar.dk (boerneadvokaten.dk & 

familieretten.dk) 

2007/05 - 
nu 

Strauss-Foto 
Freelance fotograf 
Portfolie kan ses her. 
  

2012/08 - 
2013/01 

Peter Kjær Marketing 
Marketings- og telekonsulent 
Mine hovedområder var skabelse af klient-/kundekontakt. 

http://www.billedexpressen.dk/
http://www.fyens.dk/holdbilleder
http://straussoggarlik.dk/
http://strafferet.com/
http://nopair.dk/
http://foraeldreansvar.dk/
http://boerneadvokaten.dk/
http://familieretten.dk/
http://lassestrauss.dk/praktik/portfolio/


Derudover lavede vi senere en IT-afdeling sammen, som jeg stod for. 
Dette firma ligger i Filippinerne. 

2010/11 - 
2012/06 

Århus Universitets hospital 
Service assistent 
Jeg var ansat som; apotekskurér. 
Grundet ansættelses-stoppet, der trådte i kraft i 2009, blev mine 
arbejdsområder udvidet en del da de ikke kunne hyre nye folk til at 
fylde forskellige special-poster. 

2010/08 - 
2011/03 

5R Marketing 
Telekonsulent / Supervisor 
Jeg startede med almindelig salg og support inden for sædvanlig 
telemarketing. Senere fik jeg andre arbejdsopgaver herunder 
tovholder inden for et nyt projekt vedrørende salg af 
internetløsninger i udkantsområder. 

2008 - 2010 Odder kommune - Ungdomsskolen 
Underviser 
Jeg havde en lille klasse til bla. kortspillet Magic kort. 
Jobbet var en aften om ugen, 4 timer pr. aften. 

2003 - 2007 Advokathuset 
Piccolo 
Generelt piccolo-arbejde. 

 

  



Uddannelse 
2017 - Nu Aarhus Erhvervsakademi 

 
PBA (Professionsbachelor) 
Web-development - Internationale Linje 

2014 – 2017 Aarhus Erhvervsakademi 

Datamatiker 
Fag: 
Objektorienteret programmering 
- Java 
- C# 
Forretning og informationsteknologi 
Databaser og operativsystemer 
Systemudvikling 
Systemudviklingsmetoder 
Distribueret programmering 
- XML 
- XHTML 
- XML 
- HTML 
- CSS 
- JSF 
- Regex 
- JavaScript/HTML DOM 
- jQuery 
Distributed Systemer 
IT-Sikkerhed 
Frontend og design 

2007 - 2010 HTX Viby 

Linje : 
Kommunikation/IT & Design 
Tilvalgsfag: 
Arkitektur og design 



Teknologi og innovation 
Mediegrafik 
 
 

2006 - 2007 Ungdomsskole 10. klassecenteret 

Odder 
Idræts-linjen samt tysk som tilvalgsfag. 

1996 - 2006 Skovbakkeskolen 

Odder 
0. – 9. klasse 

 
 


