
NAMEDROPPING
HTML5 / PUG
CSS3 / SASS
Javascript / jQuery
Node / NPM
Laravel / Lumen
Git / Github
TDD / PHPUnit

3 ÅRIG HANDELSSKOLE EKSAMEN
LINJEFAG: SPROG - IT - MEDIEKUNDSKAB

HHX
2004 - 2007

UDVIKLER                      INTERN1   011 - 2011 (3 mdr)

FRONTEND                   YURI ARCURS  2010 - 2011 (8 mdr)

Konstabel hos Jydske Dragonregiment i Holstebro
Udsendt til Kosovo i 2008 - 2009.

SOLDAT
FORSVARET
2007 - 2009 (2 år)

WWW.LINKEDIN.COM
/IN/OLDENBORG

26 14 26 64
HENRIK@OLDENBORG.NU

Jeg er 31 år. Jeg bor lidt uden for Aarhus 

med min kæreste Dorthe og vores 2 børn, 

Valdemar på 3 år og Sophie på 1 år.

Til dagligt arbejder jeg primært med 

Jasvascript baserede online løsninger.

I min fritid fifler jeg med PHP og Vue.js

 

Jeg er en teamplayer. Jeg er udadvendt 

og skaber en god stemning omkring mig.  

Jeg får mange gode ideer, tænker ud 

af boksen og tager initiativ til at løse 

opgaver på utraditionelle og kreative 

måder.

Min fritid bliver fortrinsvis brugt med 

familien. Når de så er lagt i seng, starter 

jeg computeren op og fortsætter jagten 

på ny viden, teknologier og trends. 

OLDENBORG
HENRIK

SELVSTÆNDIG             ZONIX.DK         2011 - 2012 (6 mdr)

Arbejdede med design, frontend og backend udvikling 
samt kunde support. HTML5/CSS3 - Bootstrap 3 - 
Foundation - JavaScript / jQuery - Framework baseret PHP

FRONTEND
UDVIKLER
FOTO.DK
2012 - 2014 (2 år)

Jeg startede som udvikler hvor jeg arbejde med udvikling 
af custom websites, Hybrid apps, API integration, testing, 
deployment. Jeg fik ansvaret for 4 fuldtids praktikanter i 
en 6 måneders periode og fik på den måde arbejdet med 
ledelse, projektstyrring og process optimering.

FULLSTACK
UDVIKLER
ITREA
2014 - 2016 (2 år)

MULTIMEDIEDESIGNER AARHUS TECH
MED FOKUS PÅ WEBUDVIKLING

MMD
2009 - 2011

MONGO DB  FOR NODE.JS DEVELOPERS
UNIVERSITY.MONGODB.COM (M101JS)

MONGO
certificering

TOOLS
Ember / Angular / Vue
Backbone / Express
Digital Ocean / Heroku
Forge / Envoyer
MySQL / Mongo

Mac OSX
Vim

Jeg har det sidste års tid arbejdet remote på en
Backbone.js applikation for en Hollandsk virsksomhed. 
Applikationen integrerer op imod en PHP baseret API, som 
jeg har været med til at konceptudvikle. Den seneste tid 
har jeg haft ansvaret for at udvikle et test system til den 
eksisterende PHP platform.

FRONTEND 
UDVIKLER
CLOUDPRINTER
2016 - idag (1år)


