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CURRICULUM VITAE 
Kontaktoplysninger 
Navn  :  Morten Rud Jensen 
Adresse  :  Fredericiagade 34, st. 
  :  7100 Vejle 
Tlf.  :  3042 5333 
Mail  :  morten@mortenrudjensen.dk 
Civil status  :  Single 
Fødselsdato  :  27. februar 1989 
 

Personlig profil  
Jeg vil beskrive mig selv som en tillidsvækkende og engageret person, der gerne tager et 

ansvar. Gennem min seneste uddannelse har jeg arbejdet projektorienteret, idet jeg har 

indgået i samarbejde med folk med forskellige typer baggrund, både nationalt og 

internationalt. Hvis der er mangel på struktur tager jeg gerne hatten på som koordinator for 

at styre gruppen sikkert i mål. Helt tilbage i starten af min gymnasielle uddannelse viste jeg 

stor interesse for programmering og har siden da valgt den vej.  

Jeg er interesseret i et job, hvor jeg har et ansvar, arbejder sammen i teams og hvor jeg 

samtidig kan udnytte min interesse i at sidde og programmere.  

Personlige kompetencer 

 Energisk 

 Entusiastisk 

 Produktiv 

 Ledertypen 

 Teamplayer 

 Ansvarlig 

 Har altid det store overblik 

 

Uddannelse 

Igangværende uddannelse 

2013-2015 P.Ba. Web Development, Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense (EAL) 

 Faglige fokusområder: 

 Front- og Backendprogrammering i web, herunder HTML5, CSS3, JavaScript, PHP 

 Mobil-integration, programmering i Titanium 

 Interface Design og UX 

 Databaser og XML 

 CMS Drupal, Wordpress 

 Projektstyring og -ledelse 
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2010-2013 Datamatiker, Erhvervsakademiet Lillebælt i Vejle (EAL) 

 Faglige fokusområder: 

 OOAD, UML, XP, SCRUM 

 Objektorienteret Programmering med C#.NET som hovedsprog 

 SQL Database modelering 

 

Hovedopgave (for City Køreskolen i Vejle, Netkørekort.dk ApS) 

”Teoriprøver på mobilen” – Android App til træning af teoriprøven til bil og 

motorcykel. (Resultat 10) 

Praktisk resultat: 

App’en ligger på Google Play1 i både en fuld betalingsudgave (30 kr) og en Lite-

version og bliver brugt som supplement i virksomhedens undervisning af køreelever.  

Udbytte: 

 Styring af et projektforløb 

 Anvendelse af erfaring fra C# til at lære et nyt sprog Android 

 Anvendelse af versionsstyring og branching 

 Intensiv test af system og fejlfinding på samme (bugreporting) 

2006-2009 Kom/IT HTX-student fra Haderslev tekniske gymnasium 

 Kommunikation/IT A (12) 

 Teknologi B (12) 

 Programmering C (10) 

Erhvervserfaring 
2009-NU Holdinstruktør Fitness World A/S Vejle, Fredericia, Haderslev, Middelfart, Kolding og Århus 

 Opgaver: 

 Instruere og træne kunder i en bred vifte af koncepter indenfor styrke og 

konditionstræning 

 Planlægning 

Udbytte: 

 Personlig udvikling i forhold til at stå foran en stor gruppe mennesker og være i 

centrum 

 Tæt samarbejde med kunderne 

2010 Værnepligtig i Forsvaret (februar – maj) 

 Udbytte: 

 Personlig udvikling – spring ud i det, hovedet først 

 Samarbejde og sammenhold 

 Arbejde under stort psykisk/fysisk pres (situationsbestemt) 

  

                                                           
1 Google Play - Netkørekort.dk ApS 

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Netk%C3%B8rekort.dk%20ApS&hl=da


Morten Rud Jensen, Fredericiagade 34 st., 7100 Vejle, Tlf. 3042 5333, mail morten@mortenrudjensen.dk 

  S i d e  | 3 af 3 

2007-2010 Butiksassistent Jem & Fix, Haderslev (deltid) 

 Opgaver: 

 Vareregistrering og -bestilling 

 Kundebetjening og personlig service 

 Displayopsætning 

 Områdeansvarlig 

Udbytte: 

 Indsigt i parametersammensætningen for en masse B2C produkter 

 At være i stand til at opretholde et højt serviceniveau overfor kunden – også sidst på 

dagen 

 Ansvar for en hel varegruppe og afdeling i butikken 

Frivilligt arbejde 
2010 – NU Frivillig i Virksomhedshjemmeværnet – Tele/IT 

 Opgaver: 

 Løsning af opgaver indenfor støtte til politi/forsvar i forbindelse med sikring af vitale 

objekter og andre mindre opgaver. 

Planer for fremtiden i HJV: 

 Lederuddannelse – Sergeant 

 Sundheds- og træningsvejleder i kompagniet 

Sprog 
Dansk :  Modersmål 

Engelsk :  Forhandlingsniveau 

Tysk :  Kan gøre mig forståelig 

Skandinavisk :  Samtale 

Andre :  HTML5, CSS, Java, JavaScript, C#, PHP, Java-Android 

IT 
Bruger: :  MS Visual Studio 2013, Eclipse, Titanium, MS Office, Adobe Photoshop 

Kendskab: :  Drupal 

Referencer 
Referencer kan eftersendes, hvis ønsket. 


