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▪ ERHVERVSERFARING
2010 - nu

Happydays A/S
Webmarketing medarbejder i Permission Marketing afdelingen med ansvaret
for virksomhedens SEO, Adwords og SEM. Ydermere indgår jeg i
Salgsafdelingen som har ansvaret for virksomhedens CRM.

2010 - 2010

Nokia Denmark

2006 - 2009

Wirtek A/S

2005 - 2010

Frederikshavn Kommunale Ungdomsskole

Kontraktansat til at dokumentere og videreudvikle et nyt projekt. Skabe
platformen for implementationen af projektet. Test og usability.

IT-technician i Wireless Telecom, Test and Customization Team. Mine
arbejdsopgaver bestod i starten hovedsageligt i at lave kundebestemt tilretning
af embedded software på Nokia S40 platformen. Jeg blev hurtig ansvarlig for
tilpasningen på Orange, og senere T-Mobile og Vodafone produkterne. Jeg blev
hurtigt "the go to guy" når et eller andet drillede.
De sidste 1½ år af min ansættelse havde jeg tillige ansvaret for kvalitetssikringen
i afdelingen. Min største succeshistorie har nok været at vi indenfor overskuelig
tid fik reduceret fejlprocenten fra 5-8% ad det leverede produkt, til under 2%,
som var vores hovedmål.
Grundet min flerårige erfaring som underviser, påtog jeg mig ligeledes ansvaret
at oplære nye medarbejdere, primært disse udlånt fra vores Rumænske afdeling
i Cluj. Undervisningen og efterfølgende support foregik på engelsk.
Stillingen blev opsagt da Nokia opsagde alle mindre subcontractoreraftaler.

Jeg underviser unge i alderen 12-18 år i HTML, CSS, PHP og MySQL.
Undervisningen foregår en til to gange om ugen i aftentimerne i perioden
oktober, november og december.
Denne "fritidsbeskæftigelse" vil ikke være en hindring for andet arbejde, da jeg
opfatter det mest som en hobby, men samtidigt en kærkommen udfordring.

2007 - 2008

Frivillig superbruger på dating.dk

2005 - 2006

Eidos Media

Jeg var engageret i dating.dk som superbruger med speciale i konfliktløsning på
chatten, samt lejlighedsvis korrespondance via mail med andre brugere som
enten skulle have hjælp med brugen af siden, var blevet forulempet verbalt, eller
på anden måde følte sig trådt på af andre brugere. Jeg stoppede da mit
ansvarsområde hos Wirtek for alvor tog fart.

Jeg blev antaget til at stå for opstarten af et Mediabureau, som skulle sælge
produktion af hjemmesider, reklamer og lignende. Projektet blev færdiggjort,
men da der ikke kunne findes nok kunder, måtte jeg indse at jeg skulle andre
veje. Jeg opsagde selv stillingen.
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▪ ERHVERVSFAGLIGE KLOMPETENCER
Softwaretest
ISEB Certificeret i 2007
Alle modificerede softwaremoduler i S40 pakken blev enten testet automatisk eller
manuelt. Det var mit ansvarsområde at udpege og definere den fremtidige teststrategi i
samarbejde med projektmanageren og programmørerne. Der skulle identificeres
egnede tests til automatisering, samtidigt med den manuelle testmetodik skulle
systematiseres og styrkes. Det var aldrig lykkes os at nå målet på maksimum 2% fejl i
det afleverede produkt uden en omfattende indsats indenfor kravspecifikationer og
fejlrapporter.

Projekthåndtering
Planlægning
Planlægning ad længerevarende projektforløb, bl.a. tidsmæssigt og arbejdsfordeling.
Opsætning af delmål og succeskriterier.

Afrapportering
Udarbejdelse af rapporter i forbindelse med længerevarende projektforløb. samt
mundtlig fremlæggelse af disse. Afrapportering til ledelse og mellemledelse.

Programmering
Superbruger
HTML + CSS (efter W3C standarden)
PHP + MySQL
JavaScript

Bruger
Perl

MS Office
Superbruger
Word
Excel
PowerPoint

Bruger
Outlook
Access
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▪ UDDANNELSER OG KURSER
2008 - 2008

Sikkerhedsrepræsentant IT-kontor
Uddannet sikkerhedsrepræsentant indenfor konto og administration

2007 - 2007

Certified Software Tester (Dansk IT)

2006 - 2006

E-Handel

2001 - 2003

It- og Elektronikteknolog
Alment:

ISEB/ISTQB certificeret software tester på foundation niveau

6 ugers kursus i E-handel afholdt af Aalborg Handelsskole
Oprettelse og vedligeholdelse af web relateret handel, herunder webshops og CMS.
Forretningsgange og lovgivning.

Sproglig kommunikation, teknisk dokumentation, teknisk matematik,
informationsteknologi, elektronik, erhvervsmæssig køb og salg, virksomhedsøkonomi,
virksomhedsorganisation, projektledelse, miljø, kvalitet, kommunikationstekniske
systemer, netværkssystemer, netværkshardware, transmissionsmedier,
databasesystemer, programmering, datasikkerhed.

Specialisering

PHP, udvidet PHP, Linux, udvidet Linux, sikkerhed og GUI design

Speciale (6måneder)

Databasestyret klimakontrol af krybdyrsterrarium via webnet modul, med mulighed
for opsætning af klimabestemte parametre til styring af dagsrytme, temperatur og
luftfugtighed på månedsbasis i løbet af året.
Teknologier brugt: PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, C++, Java

1999 - 2001

Digital Media
Grundforløbet Teknologi og kommunikation:
Informationsteknologi, arbejdsmiljø, psykologi, arbejdstilrettelæggelse, kundeservice,
brugerfladeteknik, 3D animation, offline integration, online integration, digital video
og lyd, planlægning og design.

▪ SPROGFÆRDIGHEDER
Dansk

Flydende i skrift og tale (modersmål)

Engelsk

Flydende i skrift og tale

Tysk

Forståelse i skrift og tale

Nordisk

Forståelse i skrift og tale (undtagelsen er finsk)
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▪ FRITID
Hjemmesider

Jeg har altid gang i en hel masse. Der er mange af mine sider der desværre er halvt
færdige, nogle er ikke kommet i gang mens andre er under omlægning. Jeg
overholder W3C standarderne. Programmeringssprog: HTML, CSS, PHP, MySQL,
JavaScript, XML

IT support

Jeg er områdets IT wizard. Venner, familie og naboer søger min hjælp til opsætning
eller at løse problemer med programmer og styresystem, samt når der skal købes nyt
udstyr.

Hjemmebiograf
en

Jeg har udstyret min stue med hjemmebiografudstyr, som jeg med stor glæde benytter
flittigt. Jeg ser alt fra lyn hurtig action til eventyrfilm som Ringenes Herre triologien.

Formel 1

Følger med stor interesse med i løbene, og drømmer om en da at overvære det
italienske gran prix i Monza eller gadeløbet i Monaco.

Ishockey

Jeg har de siden 2006/2007 sæsonen medlevende fulgt Frederikshavn White Hawks
sammen med mine brødre og far. Jeg nyder også at se en god NHL kamp på TV.

▪ WEB
VirtuRex Design

Min egen hjemmeside. (2002)

www.virturex.dk

TopNews
www.topnews.dk

Danmarks største nyhedsportal. (2006)
Den står for en større overhaling.

WHHH
www.whhh.dk

Hjemmeside for fanklubben White Hawks Hvide Hær (2010).
Vi støtter Frederikshavn elite ishockey hold. White Hawks.

SFFB

Foreningshjemmeside for Sæby Familie og Firma Bowling. (2009)
Indbyggede moduler til snitlister, medlemshåndtering, turneringer og
resultatlister.

www.sffb.dk

Syvsten IF
www.syvstenif.dk

Foreningshjemmesiden for Syvsten Idrætsforening. (2009)
Indbyggede moduler til klublotto, lokale vejrudsigter og gallerier.

Der er altid flere hjemmesider på vej.

Side 5 af 5
Kristian Mølholt Nielsen – Østeralle 1C – 9300 Sæby – Tlf.: 2818 1218 – E-mail: siteadmin@virturex.dk

.

