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Om mig

Jeg brænder for at udvikle produkter, som skaber værdi. Produkter, der løser et
problem, eller gør en opgave lettere. Derfor har jeg specialiceret mig i menneske-
maskininteraktion, user experience og bruger-drevet innovation.

I it-regi er jeg fortrolig med behovsafdækning og udvikling af kravsspecifikationer,
brugerundersøgelser, interaktionsdesign, prototypeudvikling, usability tests samt
undersøgelse af user experience. Jeg har styr p̊a de kvalitative metoder og er god
til at dokumentere resultater.

Jeg har stor viden om og erfaring med formidling, og har praktiseret dette i flere
regi, bl.a. som programmeringscoach og p̊a det seneste som vikar i folkeskoler. I
min fritid har jeg sat mig ind i den agile tankegang og arbejdsmetode, som jeg
finder meget tiltalende. Derudover har jeg taget et kursus i projektstyring, og er
PRINCE2-certificeret. Jeg er meget interesseret i min omverden og engagerer
mig derfor gerne i b̊ade sociale og faglige netværk.

Som person er jeg m̊alrettet, omhyggelig, struktureret, god til at kommunikere
og samarbejde og god til at prioritere deadlines.



Uddannelse

2008 – 2010 Kandidat i Datalogi, Aarhus Universitet
Uddannelsen er færdiggjort med specialet: Hvorfor er der s̊a
f̊a kvindelige data-logistuderende? - En feltanalyse p̊a de dat-
alogiske institutter p̊a Aarhus og Københavns Universiteter.
Karakter: 12.
Specialet blev nomineret til Danmarks bedste datalogi-speciale
af Dansk Selskab for Datalogi

2005 – 2008 Bachelor i Datalogi, Aarhus Universitet.

2000 – 2003 Bachelor i Informatik, Aalborg Universitet.

1997 – 2000 Højere Teknisk Eksamen (HTX), Grenaa Tekniske
Skole

Erhvervserfaring

Sep 2013 – Tilkaldevikar, Skovvangskolen
Jeg har bl.a. haft et 7-ugers vikariat i to specialklasser, hvor
jeg underviste i dansk og hjemkundskab. Jeg f̊ar spændende
opgaver med henblik p̊a b̊ade undervisning/formidling og
ikke mindst social interaktion og konflikth̊andtering.

Jun 2012 – Maj 2013 Expat wife San Jose, San Francisco og Osaka
Jeg h̊andterede alle de praktiske opgaver i forbindelse med
at være bosat i udlandet. Derudover har jeg vedligeholdt
min uddannelse ved at læse bøger, blogindlæg og artikler
samt følge en række onlinekurser. Ydermere deltog jeg i en
konference, et hackathon og diverse faglige og sociale meetups.

Nov 2011 – Apr 2012 Udviklingskonsulent,
It-vest, samarbejdende universiteter (Kontraktansættelse).
Jeg var ansvarlig for Future People-kampagnen. Dette in-
volverede tæt samarbejde med repræsentanter fra de 8 uni-
versiteter i Danmark, relancering og opdatering af websitet
(TYPO3), indsamling af informationer samt materialer fra
alle samarbejdspartnere, facilitering af workshops for studen-
terambassadører fra de 8 universiteter samt praktisk arbejde
p̊a UUG uddannelsesmesserne.

Udover arbejdet med Future People-kampagnen, var jeg in-
volveret i evaluering af det nye kursus “Informationsteknologi”
p̊a STX, HTX og HHX.
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Maj – Nov 2011 Videnskabelig assistent, Datalogisk Institut,
Aarhus Universitet
Jeg forskede i undervisningsmetoder og assisterede i plan-
lægning og forbedring af eksisterende undervisning, bl.a. ved
observation og peer supervision. Jeg interviewede studerende
om nye undervisningsmetoder anvendt i Advanced Topics
in Software Architecture samt superviserede et kursus om
undervisning. Jeg assisterede i projektledelse af ESTEEM-
projektet og gjorde mig mine første erfaringer med Kanban,
Retrospectives og Pomodoro-metoden.

April 2011 Virksomhedspraktik ved Miracle A/S
Jeg udforskede interaktionsmulighederne ved mobile touch
devices. Jeg undersøgte hvilke interaktioner der fungerede og
hvilke der ikke gjorde, samt hvor godt applikationer var inte-
greret med det anvendte device. Jeg arbejdede med android-
telefoner, Android tablets samt Windows Phone 7.

Feb 2011 Virksomhedspraktik ved Interactive Spaces,
Datalogisk Institut, Aarhus Universitet (4 uger).
Jeg arbejdede p̊a projektet Female Interaction, hvor jeg ud-
viklede prototyper, deltog i ideation workshops og var in-
volveret i artikelskriving.

2008–2010 UR-koordinator, IBM Danmark. Ansvarlig for Universi-
ty Relations, Academic Initiative og Corporate Social Respon-
sibility. Mine primære opgaver var at vedligeholde relationer
til Aarhus Universitet, h̊andtere samarbejde med studenter-
foreninger og arrangere virksomhedsbesøg. Derudover agerede
jeg i perioder projektleder p̊a Teknologi og Piger-projektet

2007 – 2010 Ambassadør for Future People.
Jeg formidlede viden om it-uddannelser for børn og deres
forældre p̊a Uddannelse Uden Grænser-messerne

2007 – 2009 Projektleder, IT-camp for piger, Aarhus Universitet.
Jeg har haft forskellige ansvarsomr̊ader i de tre år jeg var
ansat p̊a campen. Disse inkluderer at skaffe sponsorer, identifi-
cere rollemodeller, finde undervisere til workshops, arrangere
indkvartering, sørge for forplejning samt diverse andre prak-
tikaliteter.

2008 – 2009 Faglig vejleder, Natur i Teltet under Århus Festuge.
Jeg formidlede viden om datalogi til folkeskoleelever, men
ogs̊a til f.eks. deres lærere og forældre. I 2008 præsenterede vi
digital billedredigering og Urban Living. I 2009 præsenterede
vi Overview@aglance samt industriel anvendelse af digital
billedredigering.

2008 Faglig vejleder p̊a Sommeruniversitetet.
Jeg underviste folkeskoleelever fra 4.-7. klasse i program-
mering af LEGO-robotter, samt vejledte dem i at lave en
udstilling af ugens arbejde
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2007 Redaktør p̊a
“Reflections on the Teaching of Programming”.
Opsætning og layout i LaTeX.

Kurser og konferencer

jan – mar 2014 Projektstyring i praksis med PRINCE2,
Ledelsesakademiet Aarhus.
10 ECTS kursus i Projektstyring best̊aet med karakteren 10.
PRINCE2 best̊aet med 60/70 (35 nødvendige).

2009 – 2013 Crew, GOTO; Aarhus (tidl. JAOO). I 2011 som Key
Crew, dvs. med ansvar for de øvrige frivillige.
Her har jeg deltaget i følgende 1-2 dages tutorials:

• A user user manual (how to build software that works
the way your users think) med Chris Nodder

• Patterns for Improved Customer Interaction med Linda
Rising

• Influence Strategies for Practitioners med Linda Rising

• Maintaining and Evolving Legacy Systems med Frank
Buschmann

• Collaboration works! Facilitations Skills for Agile Teams
med Ellen Gottesdiener

• Agile Requirements: Collaborating to Define and
Confirm Needs med Ellen Gottesdiener

• Lean in a Nutshell med Mary og Tom Poppendieck

• Behavior Driven Development med Dan North

• Influence Strategies for Developers med Linda Rising

• The power of retrospectives med Linda Rising

• Scrum tuning using Organisational Patterns
med Gertrud Bjørnvig og Jim Coplien

Jan 2013 Deltager, Everyone Hacks, San Francisco

Nov 2012 Crew, QCon San Francisco

Her deltog jeg i følgende tutorial:

• Agile Retrospectives med Aino Vonge Corry

2012 Onlinekurser via coursera.org
Coursera har et partnerskab med verdens topuniversiteter,
her udbydes onlinekurser, som alle gratis kan følge.

• Introduction to Sociology
af Mitchell Duneier, Professor of Sociology, Princeton
University.
Karakter: 22/24
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• Gamification
af Kevin Werbach, Associate Professor, The Wharton
School, University of Pennsylvania.
Karakter: 92%

• Internet History, Technology and Security
af Charles Severance, Clinical Associate Professor,
University of Michigan.
Karakter: 99%

• Fantasy and Science Fiction: The Human Mind, Our
Modern World
af Eric S. Rabkin, Professor of English Language and
Literature, University of Michigan.
Karakter: 100%

• Learn to Program: The Fundamentals (Python)
af Jennifer Campbell & Paul Gries, University of
Toronto.
Karakter: 100%

• An Introduction to Operations Management
af Christian Terwiesch, University of Pennsylvania.
Karakter: 96.6% (with distinction)

• Human Computer Interaction
af Scott Klemmer, Associate Professor of Computer
Science, Stanford University.
Karakter: 100%

April 2012 Accredited Kanban Training af Jesper Boeg, Trifork
A/S http://www.leankanbanuniversity.com

Maj 2011 Crew, GOTO; København Her har jeg deltaget i følgende
tutorials:

• Just enough up front design med Simon Brown

• Agile Architecture med Dan North

2010 Finalist, Google retreat i Zürich
for finalister og modtagere af Anita Borg Memorial scholar-
ship

2010 Crew, QCon London
Her har jeg deltaget i følgende tutorials

• DCI/Lean Architecture med Jim Coplien

• 97 things every programmer should know
med Kevlin Henney

2009 Studentermedhjælper p̊a Mogens Nielsen-symposium

2007 OURCS p̊a Carnegie Mellon University
(Opportunities for Undergradiate Research in Computer
Science)
Her deltog jeg i følgende workshop:
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• Let’s do Claytronics der omhandlede programmering af
nanorobotter
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Foreningsarbejde

2011 – Medlem af styregruppen for Ada Aarhus

2006 – 2010 Forfatter/skuespiller i TÅGEKAMMERETs revyer

2007 – 2010 Studenterrepræsentant i webudvalget
p̊a datalogisk institut

2008 – 2010 Bartender i Datalogisk Fredagscafe

2009 Studenterrepræsentant i Akademisk r̊ad
p̊a Naturvidenskabeligt fakultet

2006 – 2009 Skribent i Mads Føk
studentermagasin p̊a naturvidenskabeligt fakultet

2006 – 2008 Tutor i Mat/Fys-tutorforeningen

IT

Jeg er fortrolig med teksbehandling i LATEXog desuden hjemmevant i b̊ade
Open Office og Microsoft Office-pakken.

Jeg har kendskab til projektledelse (PRINCE2-certificering), gamification,
operations management og agil udvikling og har modtaget akkrediteret Kanban-
træning.

Jeg har primært modtaget undervisning i Java og SML, men har indset at
de fleste programmeringssprog er til at arbejde med, s̊a snart man er kommet i
gang. Jeg er særligt glad for Python.

Øvrigt

2009 – Medhjælper p̊a Danmarks Smukkeste Festival.
Som hegns- og adgangsvagt frem til 2011. Fra 2013 som
runner i Hammerslagsbaren.

Juni 2013 Programmeringscoach for railsgirls.com Første rails-
girls.com workshop i Aarhus.

Sprog

• Flydende dansk i skrift og tale.

• Flydende engelsk i skrift og tale.

• Kendskab til tysk, norsk og svensk.
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Referencer

Founder
Metadeveloper
Aino vonge Corry
tlf: +45 2972 8426
aino@metadeveloper.com

Energiantropolog
Karina Svanborg
Teknologisk Institut
tlf: +45 7220 1694
ksg@teknologisk.dk

Associate Professor
Olivier Danvy
Department of Computer Science
tlf: +45 2058 6214
danvy@cs.au.dk

Direktør
Gitte Møldrup Nielsen
It-vest - samarbejdende universiteter
tlf: +45 7027 6850
gmn@it-vest.dk

Journalist
Britta Ank Pedersen
It-vest - samarbejdende universiteter
tlf: +45 7027 6853
bap@it-vest.dk

HR Manager
Michael Holm
LEGO Group
tlf: +45 5234 2684
michael.holm@lego.com
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