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Erfaring 

Utvalgte prosjekter for WebCoding, mars 2017 – dd 
WebCoding ENK er mitt personlige enkeltpersonforetak. Gjennom selskapet driver jeg 

konsulentvirksomhet med spesialområder som utvikling av skreddersydde webplatformer, 

nettbutikkløsninger, integrasjon, API-utvikling og annet av interesse. Til dette benyttes teknologier 

som PHP, Symfony, Laravel, Magento, eZ Publish, mfl. 

 

Bankintegrasjon i Laravel – STK Finans 
Skrev en bankintegrasjon for låneformidleren STK Finans. Oppdraget gikk ut på å integrere støtte for 

et eksisterende API tilhørende en større norsk bank for å kunne automatisere svar på lånesøknader. 

Laravel og SOAP ble benyttet til å utføre oppdraget. 

Anvendte teknologier: PHP, Laravel, Symfony, SOAP. 

 

Utvalg av prosjekter for Netmaking AS, perioden juni 2014 – februar 

2017 

Netmaking er en totalleverandør av webløsninger for sine kunder. Til tross for at det er et lite firma 

med 11 ansatte, kan Netmaking skryte av å ha navn som KPMG, Aschehoug-konsernet, 

kursformidleren Confex og en rekke andre større kunder. Hos Netmaking jobbet jeg som et team av 

webutvikler med fokus på PHP, Symfony, eZ Publish, Magento og fikk nøkkelroller i flere av 

utviklerteamene. 

 

Konsernløsning for webplatform - Aschehoug-konsernet 
Utvikler på flere prosjekter for Aschehougs konsernløsning. Platformen består av en 

nettbutikkløsning bygget ved hjelp av eZ Publish og Magento, og deles av Aschehoug Forlag, 

Universitetsforlaget og GAN Aschehoug. 

• Implementerte distribusjon for digitale anmeldereksemplarer i nettbutikkløsningen. 

• Utviklet nye komponentsider for salg av samlede verker. 



Anvendte teknologier: PHP, eZ Publish, Magento, Symfony, JavaScript, HTML, CSS. 

 

Skreddersydd styringssystem for sertifiseringsprosesser - Kiwa Teknologisk 

Institutt Sertifisering AS 

Ledende utvikler på et team ansvarlig for utvikling av to Symfony-applikasjoner for Norsk 

Akkreditering og KIWA Teknologisk Institutt Sertifisering. Applikasjonene er basert på samme 

grunnleggende kodebase, men har begge tilpasninger for å passe kundenes individuelle flyt i en 

sertifiseringsprossess. 

• Implementering av funksjonalitet for å forenkle og automatisere en sertifiseringsprosess. 

• Visuell og funksjonell tilpasning av tung domenelogikk for å passe kundenes arbeidsflyt. 

• Utvikling av rapporteringsfunksjonalitet med offline-støtte for revisorer. 

Anvendte teknologier: PHP, Symfony, Elastic Search, SQL, Angular, JavaScript, HTML, CSS. 

 

Utvikling av Boknett.no - Bokbasen AS 
Del av et håndplukket utviklerteam med ansvar for videreutvikling og foredling av Boknett.no. 

Boknett er bokbransjens metadatastyringssystem og benyttes av en rekke forlag, bokhandlerne, 

biblioteker og skoler i Norge. 

• Utvikling av komplekse, dynamiske dataspørringer i SOLR og MySQL for fasettering, filtrering 

og sortering av store datasett. 

• Foredling av forside for innloggede kunder der hoveddelen bestod av implementasjon av 

nypurringslogikk for statusmeldinger avhengig av kundetype. 

• Skrev logikk for distribusjon av frieksemplarer for e-bøker gjennom Bokskya. 

• Rådgivning og utførsel av oppgaver der krav om spesifikk domenekunnskap for bokbransjen 

er viktig. 

Anvendte teknologier: PHP, eZ Publish, Symfony, Solr, SQL, JavaScript, HTML, CSS. 

 

Webapplikasjon for parkering på Gardermoen - Dalen Parkering AS 
Var en del av et utviklingsteam for en webapplikasjon for Dalen Parkering. Applikasjonen holder 

oversikt over parkeringskapasitet, estimerer behov for bemanning basert på bestillinger og skaper 

detaljerte kassaoppgjør på bakgrunn av bestillinger. 

Anvendte teknologier: PHP, Symfony, Elastic Search, SQL, JavaScript, HTML, CSS. 

 

Informasjon og bestillingssystem for kurs - Confex 
• Utvikling av nytt søkesystem til nettsidene basert på ElasticSearch og eZ Find. 

• Implementasjon av Marketing Automation for håndtering av relevant epost-utsendelse basert på 

interesselister og metadata fra tidligere epostutsendelser. 

• Overføring av design-skisser til malkode i eZ Publish. 

 Anvendte teknologier: PHP, eZ Publish, Symfony, Solr, Elastic Search, SQL, JavaScript, HTML, CSS. 

 



Intranett for Advokatfirma - Ræder 
• Håndtering av innloggingsinformasjon og ansattopplysninger gjennom en AD-implementasjon basert 

på LDAP og import gjennom automatiserte serverjobber. 

Anvendte teknologier: PHP, Transfer Framework, Bash, Cron, LDAP. 

 

Elektronikkutsalg på nett for Elby.no – El og Belysning 

 El og Belysning er en liten bedrift i et market med hard konkurranse. Utviklet en rekke løsninger for 

nettstedet Elby.no som bidro til å øke omsetningen. 

• Integrerte produktkatalogen med Google Shopping, noe som bidro til en 20% økning i 

omsetningen. 

• Implementasjon av forbedret Analytics og Transaction-sporing. 

• Bidro til ekstremt raske sider ved hjelp av cache-tweaking og Varnish. 

Anvendte teknologier: PHP, eZ Publish, JavaScript, HTML, CSS. 

 

Utdanning 
2010 – 2014 

Bachelorstudent i Informatikk, HIT 
Høgskolen i Telemark, Bø i Telemark 

 

2010 

Førstegangstjeneste ved Hans-Majestets Kongens Garde 
Huseby, Røa 

 

2009 

Generell studiekompetanse 
Skedsmo videregående skole, Lillestrøm 

 

Attester og referanser 
Attester og referanser fra tidligere arbeidsforhold kan oppgis på forespørsel 
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