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Oppsummering
Fullstack utvikler med fokus på backend, hovedkompetanse innen Laravel og VueJS, erfaring med C#
og AngularJS, utvikling av SaaS applikasjoner samt nettsider med CraftCMS.

Yrkeserfaring
2017 – Nåværende

Guilty AS – Partner & Systemutvikler
Estimering, planlegging og implementering av tekniske løsninger for kunde
samt utvikling av interne prosjekter, teknisk ressurs i kundemøter.

2016 –2017

Guilty AS – Systemutvikler
Utvikling av nettsider og komplette web applikasjoner ved hjelp av CraftCMS,
Laravel og VueJS.

2015 – 2016

ABAX Bergen AS – Systemutvikler
Utvikling av web applikasjoner med C# og .NET rammeverket, microservice
arkitektur, CQRS, EventSourcing samt AngularJS og TypeScript.

2014 – 2015

FrontTek AS – Webutvikler
Utvikling og modifikasjon av Joomla utvidelser, mobil-optimalisering samt
backend programmering av interne system ved hjelp av PHP.

2012 – 2014

Elkem Bremanger AS – IT Lærling
Assisterte med feilsøking av bærbare PC-er, servere og anna teknisk utstyr,
gjorde administrative oppgaver ved hjelp av Active Directory samt ga support
for interne system og programmer.
Fikk "Meget Bestått" på fagprøven.

Sertifiseringer
•
•
•

Microsoft Specialist: Programming in C#
MCPS: Microsoft Certified Professional
Zend Certified PHP Engineer

Prosjekter
CronJewrb.com – Web Applikasjon
Laget et verktøy som sender webhooks til en URL, originalt laget for et kundeprosjekt hvor en
WordPress hook måtte trigges på gitte intervaler som ikke var støttet av WP_Cron systemet, bygget
med Vue og Laravel.

MergeSignature.com – Web Applikasjon
Verktøy bygget for å automatisere arbeid med å lage skreddersydde epost signaturer til alle personer
i en bedrift, man laster opp en HTML-mal og CSS stylesheet i verktøyet, laster opp ansatteliste (CSV)
deretter kan man laste ned ZIP arkiv med hver enkel ansatt sin signatur i en HTML fil.

Utleiesystem.no – Multi-Tenant SaaS Web Applikasjon
Utvikling og drift av multi-tenant web applikasjon for bil- og utstyrsutleiebransjen som holder styr på
utleieforhold, utleiekontrakter og fakturering (integrasjon mot eAccounting), bygget med Laravel,
VueJS og jQuery.

ErDuSynlig.no – Web Applikasjon
Utvikling av en lead-generator for potensielle SEO kunder, på siden kan man skrive inn nettadressen
til sin egen bedriftsside og ett nøkkelord og du vil få en score basert på rangeringen din i
søkeresultatene, siden brukte Guzzle med proxy rotering samt et DOM crawling library, frontend
bygget i VueJS og Bulma.

Vacym.no – Web Applikasjon
Web applikasjon bygget for frilans-kunde, som ønsket å levere en tjeneste for treningssentre som vil
tilby dag- og ukespass, systemet var er integrert med Stripe Connect for å kunne ta en «marketplacefee» for hver billett kjøpt igjennom siden.
Slim Framework ble brukt for routing, Eloquent for database aksess og Twig som template språk,
nettsiden genererte QR kode-biletter slik at man kunne verifisere billetter via QR-skanner på mobil.
DSS – Raspberry PI basert IoT Infoskjermløsning
Ledet utvikling av en digital infoskjermløsning hos Elkem Bremanger AS som lærling, prosjektet
involverte utviklingen av en web applikasjon hvor avdelingsledere kunne laste opp PowerPoint filer,
som ble konvertert til bildeslider, som ble vist på TV-skjerm på pauserommene for hver avdeling

Referanser
•
•
•

Morten Hovland – Partner i Guilty AS, +47 936 55 377
Pål Mattias Knutsen – Daglig Leder i ProffBit DA, +47 953 04 808
Jarle Halvorsen – Teamleder i ABAX AS, +47 905 47 887

