
Curriculum Vitae 
 
 
 
 
 

 
Ansøgning 

 

Som Medarbejder i jeres virksomhed er mine bedste egenskaber i forhold til at 
komme til en samtale følgende 

 

• Jeg er glad, positiv og har masser af mod på at lære noget nyt 

• Jeg arbejder målrettet på de opgaver der er blevet stillet 

• Aflevere stillede opgaver til tiden 

• Har en sund humor og kan ikke undvære mit daglige grin som 

eksempelvis Wulffmorgenthaler 
 
 
 

 
Person Profil 

 
Personligt er jeg en venlig mand der er hjælpsom, imødekommende og fokuseret 
på de ting jeg gerne vil opnå. Jeg er tillidsfuld og vellidt mellem venner.Jeg har en 
lillebror på 20 år som samtidig er min bedste ven. 

Vi deler begge interessen for alt ved computer, teknik og gadgets. 

 
Uddannelse / Erfaringer 

 

 
2016-2016  1 Uges Vikararbejde hos Junckers i Køge  

2014 - 2015 Mediegrafiker uddannelse(grundforløb 1+2) 

2013 1 Uges praktik forløb hos MediaStyle A/S 

2011 - 2013 Web-Integrator uddannelsen på Roskilde Teknisk Skole 

2010 - 2011 10. Klasses Undervisning i 10. KlasseCenteret Ringsted 

2009 1 Uges praktik forløb hos Dwarf A/S 

2000 - 2009 Folkeskole undervisning i Glumsø Skole 

 
IT-Kundskaber 

 
Erfaren: Adobe Pakken(Photoshop, Flash, Dreamweaver, Premiere 
Pro, Adobe Edge)  HTML, CSS, Php, CMS Systemer (Joomla & 
WordPress) 

 
Kendskab til: Netbeans (Gratis kode software ligesom Dreamweaver) 
Jeg har også arbejdet lidt med ePay i WordPress ved test 
af webshopsystem på egen side. 
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Sprog 

 
Dansk: Modersmål 
Engelsk: Erfaren i både skrift og tale 

 
 

Øvrige Oplysninger 

 
Jeg er glad for at rejse til forskellige lande og opleve deres kulture. 
På nogle af mine sommerferier har jeg blandt andet været i Paris og 
se afslutningen på Tour De France hvilket jeg har oplevet to gange. 

 
Dette er en kæmpe oplevelse når man står blandt tusindvis af mennesker med 
samme interesse. Reklame karavanen inden selve spurten er underholdene og 
festlig. Men det vigtigste er selvfølgelig når rytterne kommer spurtende af flere 

omgange inden de når målstregen. 

 
I år 2012 var jeg til de olympiske lege i London og oplevede sports stjerner 
på tæt hold. Der fik jeg blandt andet set flere af udøvernes stadions og arenaer. 

 
Jeg er en erfaren skiløber der har stået på ski i 19 år på forskellige destinationer 
i mange forskellige lande. Nogle af de lande hvor min familie og jeg har været er 
Sölden og St. Anton samt Wagrain i Østrig, Livigno i Italien og desuden har jeg 
også stået på ski i Tignes og Valloire i Frankrig. 
Jeg kan bedst lide Frankrig for deres ski pister og Østrig for deres 
stemning og charme. 

 
Jeg har haft en interesse i computerere siden at jeg var lille. 
Min første computer var en Amiga 600 og sidenhen har jeg fulgt udviklingen, 
noget af det nyeste som jeg har arbejdet med var at Alpha teste en server til 
computerspillet Minecraft, der skrev jeg fejl rapporter og kom med forslag til 
hvordan serveren & den tilhørende hjemmeside kunne blive bedre. 

 
Jeg har også været med til at moderer forskellige chat rooms på livestreamings 
sitet Twitch.tv der var min opgave blandt andet at stoppe folk i at afsløre vigtige 
historie punkter i et computer spil så at værten ikke får ødelagt sin oplevelse af 
det spil som han/hun sidder med på det tidspunkt, ellers skulle vi bare følge det 
regelsæt som der var blevet sat af værten. 

 
Jeg er en person med en bred musik smag (Lytter blandt andet til musik 
fra 80’erne op til det nutidens musik) jeg er også frisk på at lytte 

til musik fra flere forskellige genre. 
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