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Præsentation

Jeg er ikke bange for en krævende eller anderledes opgave. Det
er blot en udfordring, der skal klares på bedste vis. Derfor er mit
motto også ”var det nemt havde de sendt nogle andre”. Jo større
eller kompleks en opgave er, des større tilfredshed er der efter at
have løst den. Det er først når en opgave er testet og fungerer, at
man har løst opgaven. Endnu bedre bliver det hvis man også
tænker fremad og sparer sig selv for arbejde i fremtiden. 

Det at finde en løsning i fællesskab med andre har en positiv
indvirkning på både løsningen og folkene, der laver løsningen.
Derfor er jeg altid parat til at tage 5 minutter og hjælpe kollegaer,
venner eller familie, jeg ved jo aldrig om jeg lærer noget nyt ved
at gøre det. Jeg er god til at skabe et overblik over opgave eller
viden, og nyder at lære nye ting, primært indenfor IT. 

Sprog

● Dansk (Flydende tale og skrift)
● Engelsk (Flydende tale og skrift)
● Tysk (Læse og Forstå)

IT Kompetencer

Jeg har arbejdet med computere i snart 20 år. Først med små ting for at hjælpe min familie med at 
køre ting på computeren og sidenhen større programmer, hvilket har ført til at jeg kan en masse 
programmeringssprog og teknologier, fordi jeg konstant leder efter nye og spændende måder at løse
problemer på. Web 2.0 er hvad jeg senest har arbejdet med professionelt og privat. 

Oftest har jeg både Linux og Windows på mine computere, da jeg til nogle ting fortrække den ene 
frem for den anden. Jeg har derfor erfaring indenfor begge af disse styresystemer. Ved Linux har jeg
opsat og administreret servere.

Jeg har flere gange stået som moderator eller administrator for spil servere. Desuden har jeg været
hjælper til et stort MMO spil, hvor jeg hjalp nye spiller ind i spillet og tog individuelle samtaler 
omkring feedback på deres oplevelser i spillet.

Programmeringssprog: C, PHP, Java, Javascript, C#, Delphi, Asp, Python, Lua, GWT

Webteknologier: Ajax, XHTML, CSS, XML, XSLT, SOAP, UDDI, WSDL, Servlets, 
JSON, XMPP

Server: Apache, Lighttp, Mysql, PostgreSQL, SQLite, Bind, DHCP

Andre IT programmer Revisionssystemer (cvs, svn, git), Visual Studio, Eclipse, JUnit, Maven, 
Ant, JavaDoc
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Erhvervserfaringer

2014 - Pædagogmedhjælper – Fritidscenter ”Huset” Nørresundby

2013 - 2014 IT Tekniker – Projekt afsnittet Aalborg Kommune
− Klargøring og installation af computere

2008 - 2011 Studiemedhjælper hos KK Electronic A/S
− Programmering og design af deres nyeste Web Portal
− Design af arkitektur til Web Portal

2000 - 2002 Bud hos Søndergades Apoteket i Horsens
− Pakning og udbringning af Medicin til kunder
− Rengøring og evt. andet arbejde på Apoteket

1995 - 2000 Avisbud hos HA Grafisk Reklame A/S

Uddannelse/kurser

2002 - 2010 Aalborg Universitet
− Civilingeniør i Software Engineering
− Afbrudt efter 8. semester grundet sygdom

1999-2002 Vitus Bering HTX 
− Elektronik linie fag

1989-1999 Langmarkskolen
− Til og med 10. klasse

Fritid og Frivilligt arbejde

Siden 2006 Frivillig i Muskelsvindfonden
− Frivillig på Grønkoncert, Lager og Køkken afdelingerne
− Frivillig på Roskilde Festival som: Lagermand, produktion, souschef, 

salg

2009-2010 Frivillig i Voergaard Levende Historie
− Frivillig på Middelalderdage på Voergaard Slot.

2005-2009 Bartender og kasserer i Café-du-ve’ (AAU's tværfaglige fredagsbar)

2007-2008 Frivillig i Eve Online ISD STAR
− Hjælpe nye spiller igennem chat system
− Samtaler med henblik på feedback og individuelt hjælp

2004-2006 Netværkadministrator på Aalborghuskollegiet
− Gennemfører et opdatering og opgradering af netværket
− Implentering af bruger administration.
− Opsætning af Servere bl.a.: http, dns, dhcp

2004-2006 Formand for kollegianerrådet på Aalborghuskollegiet, 
− Medlem af bestyrelsen.

1996-2002 Ungdomssejler i Horsens Sejlklub (Optimist og Yngling joller)
− Optimist (1 mands jolle)
− Yngling (3 mands jolle)

25. november 2014 Side 2 af 2


	Rasmus D. Carlsen
	Præsentation
	Sprog
	IT Kompetencer
	Erhvervserfaringer
	Uddannelse/kurser
	Fritid og Frivilligt arbejde


