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PER-ØIVIN BERG ANDERSEN
CURICULLUM

VITAE

2016

NØKKELKOMPETANSE

Java, App-utvikling, iOS, Android, React Native, webutvikling full stack, webutvikling
back-end, webutvikling front end, React.js, Javascript, HTML5, CSS3, Idè og
forretningsutvikling, integrasjon
UTDANNING

[ 2011 – 2014 ]
Universitetet i Bergen
Mastergrad innen informasjonsvitenskap
[ 2009 – 2009 ]
NHH Norges Handelshøyskole
Strategisk analyse ved NHH Executive
[ 2006 – 2009 ]
Universitetet i Bergen
Bachelorgrad innen informasjonsvitenskap
[ 2005 – 2006 ]
Høyskolen i Agder/Universitetet i Agder
Første året av bachelorstudie innen IT og informasjonssystemer
SERTIFISERINGER

2015
HTML5, CSS3 og JavaScript fra Microsoft (70-480)
ERFARING
[ 2016 – 2018 ] Arbeidssøkende investor
 Handel på Nordnet.no
 Flere mislykkede gründerforsøk
[ 2014 – 2016 ] Computas A/S
Kunnskapsingeniør
 Programmeringsarbeid og analysearbeid knyttet til saksbehandlingsplattformen
FrameSolutions. Java rest-rammeverk programmering.
 Langvarig prosjekt for offentlig kunde med programmeringsarbeid på deres
saksbehandlingssystem. Smalltalk, VBScript og Powershell.
 Ferdigstilt mHelse-platform fra dansk leverandør basert på min masteroppgave
https://www.computas.com/globalassets/monsenso.pdf
[ 2011 – 2011 ] BKK A/S
Sommerjobb brukerstøtte Altibox Bredbånd/TV
 Telefonstøtte for kunder med diverse utfordringer knyttet til TV og bredbånd levert over
fibernettet.
[ 2009 – 2010 ] Manpower A/S (Kunde Telenor ASA)

Tekniker 2. linje
 Vedlikehold av xDSL-tilkoblinger på privatmarkedet
 Terminalbasert feilretting
 Kommunikasjon med feltingeniører
[ 2009 ]
Kyber Kommunikasjon A/S
Webutvikler
 Sommerjobb som webutvikler
 Hovedsaklig arbeid for Kunsmuseene i Bergen i forbindelse med utstillingen “Sølvskatten” på
Permanenten
 ASP som backend, CSS erfaring og noe JavaScript for animasjoner
[ 2008-2009 ]
Kelly Services A/S (kunde NextGenTel A/S)
 Vikar innen teknisk brukerstøtte og kundeservice
[ 2005-2006 ]
InorAdopt
 InorAdopt er et norsk adopsjonsbyrå, og oppgaven ved denne deltidsjobben var å oppdatere
websidene i en periode mens de ventet på å få et mer profesjonelt CMS-system hvor de kunne
gjøre det selv.

ANNET
PRIVATE PROSJEKTER

•
•

•

Speech Alarm
◦ En iOS app skrevet i React Native – vekkerklokke som blant annet leser høyt
ved hjelp av talesyntese fra avtaleboken din. Ikke i salg mangler testing.
Foredrag musikk i browseren
◦ Foredrag i Chrome holdt for Computas AS på fagdag. Om
musikkprogrammering på weben. https://bitbucket.org/pan100/foredragmusikk-i-browseren
Twitter Smileyhash
◦ En React Twitter app hvor #smiley blir brukt med et nummer for å sette en
følelse på en tweet. Se den på http://smileyhash.perandersen.no

OM MEG
Jeg lærte først Java på studiet og trivdes veldig godt med denne syntaksen og har videre i
arbeidslivet programmert først Java så Smalltalk. Senere har jeg lest meg opp på webutvikling og
tatt en sertifisering i webutvikling og kan gjerne bistå både på front end og backend men trives
veldig godt med å sitte i Java. Jeg hadde det veldig fint i mitt første prosjekt etter mastergraden
hvor jeg satt med Javautvikling som oppgave
 Webutvikling og design som hobby fra 11-årsalderen
 Introdusert for serversideprogrammering som 13-åring (i språket PHP)
 Mye Java på studiet både på bachelor og senere master.
 Som masteroppgave skrev jeg en Android App og driftet selv en Apache server som
integrerte med appen og tilbåd en web front end, hvor løsningen tilbød pasienter av en
spesifikk gruppe å rapprtere og dele symptomer. Denne ble utprøvd på studenter og
oppgaven fikk karakteren A. Computas videreutviklet dette til et ferdig salgbart produkt
sammen med det danske firmaet Monsenso.
PROGRAMMERINGSSPRÅK/FORMELLE SPRÅK (MEST FREKVENTERTE)
Java 7
Avansert
HTML5
Avansert
PHP (Til versjon 5)
Avansert
CSS3
Avansert
JavaScript/ECMAscript Avansert
VSE Smalltalk
Avansert
MS VB
Viderekommen
HAR EVNE TIL Å LÆRE NYE SPRÅK VED BEHOV OG TAR GJERNE NYE UTFORDRINGER.

