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Jan-Nilas Gerth
Webudvikling studerende
- UI/UX Designer - Webudvikler -

Faglig og personlig profil
Jeg er en meget selvkørende og struktureret person,
som har en pligtopfyldende holdning til alle
arbejdsopgaver. Gennem min tidligere erhvervserfaringer som ansvarlig for en webshop har jeg tilegnet mig mange forskellige kompetencer. Jeg har især
lært at have en struktureret og systematisk tilgang
til de opgaver jeg skulle løse, hvilket har medført
at mit arbejde altid har været og er grundigt
udført.
Uddannelse til multimediedesigner har givet mig en
del nye kompetencer og værktøjer, især indenfor i
webudvikling og grafiskdesign. Uddannelsen har
bygget videre min på tidligere erhvervserfaringer,
samt kompetencer i projektstyring, tidsmanagement,
web-kommunikation.

Kontakt
Plumsgade 14, 2 th Odense C
42 20 93 05
Jannilas@hotmail.de
<a href="mailto:jannilas@hotmail.de"></a>
www.justwebwork.dk
https://www.justwebwork.dk/

Uddannelse
Pba. i webudvikling er en overbygning til min
multimediedesign uddannelse. Uddannelsen har fokus
på webteknologier og hvordan man anvender disse. På
uddannelsen arbejder vi med forskellige
teknologier og udviklingsmiljøer. På 1. Semester
var der fokus på CMS udvikling i Umbraco og dermed
udvikling i ASP.NET og C#. På 2. Semester er det
Frontend, databaser og mobiludvikling

Uddannelse bygger på fire hovedfag; design,
kommunikation, interaktion og virksomheden. Hvor
design og interaktion har haft størst vægtning for
mig. Uddannelsen har givet mig mange værktøjer
kompetencer i disse fire fag. På uddannelsen har
selvlæring været en stor del af dannelsen,
samtidig har det været en meget hands-on uddannelse. Uddannelsen har givet mig en forståelse for
webteknologier, grafiskdesign, web-kommunikation,
samt projektstyring (Scrum, tidsmanagement)

2018 -

Pba. Webudvikling
Erhvervsakademiet Lillebælt
Interface design, Web programmering(ASP.NET),
Udviklingsmiljøer, CMS(UMBRACO), Mobiludvikling(Xamarin), Databaser, Frontend(Vue.JS)

2016 - 2018

Multimediedesigner,
Erhvervsakademiet Lillebælt
Design, Kommunikation, Interaktion og Virksomheden

2011 - 2014

Studentereksamen (STX),
Tønder Gymnasium og HF
Samfundsfag A, Engelsk A og Matematik B

Erhvervserfaring
Athenas er Danmarks største formidler af
foredrag. Mine opgaver hos Athenas er at designe
og udvikle foredragsholdere hjemmesider i
WordPress. Primært bliver der udviklet med Pagebuilders, dog har jeg også arbejdet med custom
løsninger.

Et 3 måneders praktikforløb hos virksomheden HRSkyen. Virksomheden beskæftiger sig med
udvikling af et cloud-baseret e-rekrutteringssystem, hvor gennem rekruttering optimeres
og gøres nemmere for virksomheden.
I praktikforløbet blev jeg præsenteret for en
række forskellige opgaver, med fokus i at
udvikle en ny hjemmeside til HR-Skyen

2018 -

Studentermedhjælper/Webdesigner
Athenas

2017 - 2017

Praktik,
HR-Skyen

Mine opgaver:
- Udvikling af ny hjemmeside (WordPress)
- Grafisk design opgaver
- Fotografi af HR-Skyen event

2015 - 2016

Vikar,
GO:WORK

Antikes & Mehr er en butik der forhandler
antikviteter, designer møbler og brugskunst. Mit
ansvar var at skabe en E-Commcerce shop og alt der
hører til dette. Dette indebar en lang række
forskellige opgaver lige fra produktfotografering
til kundeservice. Webshoppen er bygget i
WordPress, som gave mig en lang række kompetencer
i systemet

2014 - 2015

E-Commerce ansvarlig,
Antikes & Mehr Sylt (Tyskland)

Opgaver
-

Udvikling af webshop løsning (Wordpress)
Produktfotografering
Produktbeskrivelser (Tysk)
Kundeservice
Mindre grafiske opgaver

Tekniske værktøjer
Umbraco
Vue
Sass
Git
Wordpress
Php
ASP.NET
Gulp
HTMTL5/CSS3
JavaScript

Sprogkunskaber

Kurser

Tysk / Dansk - Modersmål

Deutsches Sprachdiplom (Tysk sprogdiplom)

Engelsk - Professionel niveau

Umbraco Fundamentals

