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Erfaren udvikler søger nye udfordringer
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Jeg tillader mig at søge den frie stilling som Senior udvikler. Stillingen ser
ud til at passe rigtig godt til mine kompetencer, idet jeg har mange års
erfaring indenfor softwareudvikling, samt i øvrigt besidder kompetencer
inden for en lang række af de områder der nævnes i stillingsopslaget.
Jeg kan især henvise til følgende:
 Jeg har stor erfaring med internet og intranet udvikling. Jeg har bl.a.
været med fra starten på et tidsregistreringsprojekt som mange
styrelser og ministrerier her i Danmark benytter. Projektet er
udelukkende bygget på Microsoft teknologier.
 Jeg betegner mig selv som en ”full stack developer”, hvilket betyder jeg
er vant til at arbejde med database, front-end og back-end på samme
tid. Dette giver mange fordele når nyt software skal designes eller hvis
der laves ændringer i eksisterende.
 Arkitektdelen i at designe software er også noget jeg har arbejdet
meget med i forbindelse med mine tidligere stillinger og projekter, der
er lavet dels som selvstændig og dels i samarbejde med kollegaer. I
sidst nævnte tilfælde har vi enten lavet det hele i samarbejde eller delt
det op i fx client-/databasedele eller frontend-/backenddele.
 Højstandard og kvalitetssikring, da jeg tidligere har arbejdet som
selvstændig forstår jeg vigtigheden af at nyt kode kører så godt som
muligt og har selv høje standarder til dette, jeg tester som regel selv
mine kode, og benytter også automaseret tests såsom integrationstest
samt unit tests. Hvis der fejlrettes på ældre kode bliver
integrationstest/unittests som regel også rettet eller tilført for at tage
højde nye evt. fejl samt fejlen der lige er rettet, dette gør at en rettelse
ikke påvirker gamle logikker og introducere nye fejl mv.
Jeg har stor erfaring i at sætte mig ind i nye teknologier, hvilket skyldes at
jeg gennem min mangeårige erfaring har været vant til at lære at bruge
nye systemer og/eller programmeringssprog.
Jeg håber min ansøgning giver jer lyst til at mødes med mig, og hvor vi
bedre kan uddybe emnerne som
forhåbenligt vil gøre mig til den endelig kandidat til jobbet.

Med venlig hilsen
Mads Paaskesen
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Resumé
Jeg er en 43 årig mand med ca. 20 års erfaring indenfor software udvikling, 5 af årene er dog som
datamekaniker lærling. De projekter jeg har arbejdet med rækker vidt inden for mange områder såsom
internet, intranet server programmer og mobil apps.

Erhvervserfaringer
2020 – 2020

Senior/lead frontend udvikler / hoej.dk
Konvertering af ældre php blade layouts til bootstrap sass, samt oprettelse af nye
layouts css /sass til nye projekter for dem.

2017 – 2020

Senior udvikler / Software Architect / Go Dream A/S
Konvertering af php/magento webshop til Microsoft/umbraco webshop.
Konvertering af php booking systemet til C# mvc booking projekt. Samt konvertering
af bookingsystemet til et VueJS front end projekt (SPA), Unit testings, deploys etc.

2015 – 2017

Senior udvikler / SolutionWeb ApS
Udvikling af diverse kunderelaterede projekter, div. hjemmesider, div. Programmer
og services lavet i c# og sql mv.

2013 – 2015

Senior udvikler / TimeMSystem A/S
Udvikling af Time sags system.

2007 – 2014

CTO / UniFlip A/S
Udvikling af UniFlip.com fra a til z, inklusiv alle server opsætningerne mv. og den
tekniske administration.

2007 - 2014

Selvstændig / paaskesen-it
- Udvikling af kundespecifikt software.
- Udvikling af hjemmesider mm.
- SEO Søgemaskingeoptimering.
Projekter
- Video chat engine (web/video caputere mv) (kontakt.dk mf.)
- UniFlip.com (alt er udviklet fra mp-it.dk, pdf convetere word convertere, flash
veiwers mere...)
- omi.dk (udvikling af diverse ting til citroen.dk, citroen backend system til salg mv.
Landingpages diverse kampagner mere...)
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2006 – 2007

Webmaster / CityOffice (kontorhoteller)
- Webudvikling
- Intranet udvikling
- Søgemaskine optimering SEO
- Markedsføring

2005 – 2006

System arkitekt / TimeMSystem A/S
- Program design beskrivelser og grundopbygning.
- Udvikling af dataflow diagrammer.
- Headprogrammer.
- General programmering mm.

2004 – 2005

Selvstændig / HiperMedia
en multimedia virksomhed.
- Udvikling af content software til TV-stationer.
- Udvikling af internet marketing software.
- Udvikling af diverse video redigerings værktøjer til automatisering af video material
- Udvikling af netværksprogrammer til send og henting af video materialer
- Generelle virksomhedsfunktioner m.v.

1997 – 2003

Datamekanikker lærling / TimeMSystem A/S
Den gang hed firmaet KnowledgeCon.
Her har jeg haft en rigtig god tid hvor jeg har lært rigtigt meget og har været meget
produktiv gennem hele min læretid.

Uddannelse
1997 – 2003

Datamekaniker uddannelsen på TEC

1993 – 1996

Salgsassiten HG uddannelsen og efterførlgende 2 år i lære i tøjeksperten

Sprog
Engelsk

Taler og skriver flydende teknisk engelsk.

Dansk

Perfekt i retskrivning og grammatik (modersmål).

IT-kompetencer
JavaScript (JS) + jQuery + angularJS + VueJs

20 års erfaring

5/5

HTML, HTML5

20 års erfaring

5/5

Cascading Style Sheets (CSS, CSS3)

20 års erfaring

5/5

SQL databaser (MsSQL, MySQL, pgSQL, orangle)

18 års erfaring

5/5

SQL-scripts (TSQL – stored procedures – functions etc).

17 års erfaring

5/5

Microsoft Internet Information Server (IIS)

15 års erfaring

5/5
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PHP

14 års erfaring

5/5

Classic ASP (VB + javascript language)

10 års erfaring

5/5

AJAX (web2, json)

9 års erfaring

5/5

Object Oriented Programming (OOP)

8 års erfaring

4/5

Søgemaskineoptimering (SEO)

8 års erfaring

3/5

JAVA (android studio, netbeans, jsp)

5 års erfaring

3/5

C# .net

8 års erfaring

5/5

Actionscripts (Flash)

5 års erfaring

4/5

Projekt ledelse

7 års erfaring

4/5

Integrations-/unit tests

5 års erfaring

4/5

Linux

5 års erfaring

3/5

Fritidsinteresser
I min fritid bruger jeg meget tid på min familie og venner. Jeg bruger også meget tid på at træne ninjutsu
som jeg har dyrket i ca. 5 år nu, har lige været på en tur til Japan for at træne med vores grand master
Hatsumi masaaki. Det er rart at have nogle anderledes fritidsinterreser som giver et godt afbræk i
hverdagens vante rutiner.
Jeg prøver at begrænse antallet af fritidsinterresser for derimod at bruge mere kvalitets tid på de 3 punkter,
familie, venner og ninjutsu træningen.
Jeg studere selvfølgelig også tekniske ting hjemmefra engang imellem.
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