MORTEN SØRENSEN
FRONT-END ENGINEER
ERFARING

Et website skal være simpelt. Derfor
har jeg, i løbet af mine godt 15 års
erfaring med faget, altid gjort noget ud
af, at de sites jeg har lavet har været
nemme at overskue, visuelt flotte,
uden at være alt for tunge. Opskriften
på et website er dog sjældent ens.

FRONT-END
UDVIKLER
Apr 2018 -

Aidgency ApS, Aarhus

INTERFACE
CONSULTANT
Okt 2017 - Apr 2018

Netcompany A/S, Aalborg

LEAD FRONT-END
UDVIKLER
Apr 2017 - Okt 2017

Indexed ApS, Hadsten

UI DESIGNER,
FRONT-END UDVIKLER
Apr 2015 - Okt 2017

Eyeforce ApS, Viborg

- Heldigvis

PRIVAT
Alder
34 år
Civilstand
Gift med Bettina
Børn
Ida på 6 år, Aya på 1½ år

- Omdanner prisvindende designs om til holistiske og
responsive weboplevelser. Udvikling af små kodestumper til
diverse CMS. Udvikling af Vue apps til bl.a. BrightSign enhed

- Udvikling af- og rådgivning om front-end og user interfaces
til større, webbaserede projekter, i både den private- og
offentlige sektor.

- Udvikling og design af responsive websites og webshops,
mest WordPress, med Bootstrap, Sass/CSS3 og jQuery som
front-end, kompileret med webpack. Selvfølgelig med
versionsstyring (Git).
- Udvikling af temaer til WordPress - fra bunden eller købt.
- Udvikling af små plugins og custom bidder til WordPress,
samt debugging og rettelser af eksisterende kode.
- Serveradministration (Debian/Ubuntu).

- Udvikling, opsætning, og design af responsive websites og
webshops, med Bootstrap og Sass/CSS3 som front-end og
Laravel som backend. Selvfølgelig med versionsstyring (Git).
- Front-end design til små og store Laravel systemer.
- Grafisk opsætning af kataloger, brochurer, og logoer.
- Serveradministration (Debian/Ubuntu).

UDDANNELSE
KONTAKT
Telefon nr.
(+45) 71 79 80 01

WEBINTEGRATOR
Jan 2014 - Mar 2016

Mercantec, Viborg

IT-SUPPORTER
Apr 2012 - Sep 2012

Mercantec, Viborg

E-mail
morten@moso.io
Website
https://moso.io
Adresse
Toften 3, Vammen
8830 Tjele

Jeg er uddannet Webintegrator, hvor jeg samtidigt også fik
muligheden for at bestå fag som matematik og engelsk på
gymnasialt niveau.

Jeg er uddannet IT-supporter via en GVU, altså med en del
merit. Som en del af uddannelsen bestod jeg en CCNAeksamen med en score på 84.2.

KOMPETENCER
FIND MIG

HTML5/CSS3/Sass

GitHub
github.com/moso

JavaScript (Vue/React/Angular)

CodePen
codepen.io/moso

PHP
CMS (Ghost, WordPress, Strapi.js, Umbraco)

Linkedin
linkedin.com/in/moso
Twitter
twitter.com/@mosolicious

ANDRE
KOMPETENCER

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator

- Git
- JavaScript ES5 + ES6
- Node.js
- Webpack
- Gulp
- Server-Side Rendering
- XHR/ajax
- Bootstrap
- Sass/SCSS/Less
- SMACSS/BEM
- Laravel/Lumen

