Curriculum Vitae
Personlige Detaljer
Navn

Andreas Andersen

Nationalitet

Dansk

Email

andreas@andreasandersen.dk

Telefon

+45 25101272

Hjemmeside

http://www.andreasandersen.dk

Adresse

Enebærstien 22, 2730 Herlev

Fødselsdato

1980-11-24

Civilstatus

Bor med min kæreste og vores 8 måneder gamle datter.

Uddannelse
2003 - 2005

Cand.scient. i datalogi fra Aarhus Universitet. Jeg fik 11 for mit speciale i algoritmik.

2000 - 2003

B.Sc. i datalogi og matematik fra Aarhus Universitet. Jeg fik 13 for mit bachelorprojekt i
compiler-teori.

1997 - 2000

Student fra Vejle Handelsskole.

Ansættelse
Juli 2010 - Nu

Senior Specialist hos Netcompany A/S i København hvor jeg har arbejdet med Microsoft Dynamics
CRM 4.0 og 2011 samt .NET og WCF.
I to år arbejdede jeg først som del af et team og siden som ene udvikler på et CRM 4.0-system for en
stor dansk pensionskasse. Systemet håndterer forskellige forretningsprocesser for kunder - f.eks.
overførsel af penge fra andet selskab - og integrerer med flere andre systemer. Data fra
CRM-systemet udstilles med WCF.
I to måneder arbejdede jeg som del af team på et CRM 2011-system til en større dansk virksomhed.
Mit primære fokus var udvikling og test af længerekørende workflow-processer med integration til
forskellige eksterne systemer via web services.

2005 - Juli 2010

Softwareudvikler hos Systematic A/S i Aarhus hvor jeg primært har arbejdet på systemer til forsvaret.
I tre år arbejdede jeg på SitaWare, et kommando/kontrol-system der bruges til at spore venlige og
fjendtlige enheder i militære operationer ved brug af netværkskommunikation over både radio og
LAN. Udviklingen er foregået i Scrum teams med .NET, C#, WCF og NHibernate. Jeg var i en
længere periode release-ansvarlig.
I halvandet år arbejdede jeg på JSF MVI som er en Java-applikation til flymekanikere der skal
vedligeholde JSF-jagerfly. Arbejdet foregik i et distribueret Scrum-team imellem Fort Worth, Texas
og Aarhus. Primært ved hjælp af telefon- og videokonferencer men også suppleret med jævnlige
besøg i Texas.

2008 - 2009

Udstationeret i Tampere, Finland for Systematic A/S. En afdeling af Systematic åbnede i Finland
hvor der også blev ansat udviklere som indgik i et distribueret Scrum-team med udviklerne i
Danmark. Jeg havde dels en udviklerrolle og dels hjalp jeg de finske udviklere med at komme ind i
Systematics processer.

Januar 2007 - August 2007

Tog orlov og rejste.

2004 - 2005

Studenterprogrammør (20 timer/ugen) hos AarhusKarlshamn (dengang Aarhus United og før det
Aarhus Olie) i Aarhus. Firmaet producerer vegetabilske fedt og olie og jeg arbejdede for den internet
it-afdeling, primært med workflow-applikationer i Lotus Notes og Java.

1998 - 2000

Selvstændig webudvikler med ven. Min ven er siden fortsat med webudvikling i sit eget firma og jeg
har indimellem nogle mindre freelance-opgaver i den forbindelse.

Certificeringer
.NET

•
•
•
•

Accessing Data with Microsoft .NET Framework 4, 70-516
Web Applications Development with Microsoft .NET Framework 4, 70-515
Microsoft .NET Framework 3.5 - Windows Communication Foundation Application
Development, 70-503
Microsoft Application Development Foundation, 70-536

Microsoft CRM 4.0

Extending Microsoft Dynamics CRM 4.0, 8969A

Java

Java Programmer og Java Developer til Java 5

Andre Projekter
Udvidelse til Visual Studio

Jeg har udviklet en udvidelse til Visual Studio til test af regulære udtryk. Udvidelsen er tilgængelig
som extension fra Visual Studio Gallery, er blevet downloadet over 7000 gange og har fået gode

anmeldelser af brugerne http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/bf883ae3-188b-43bc-bd29-6235c4195d1f

Teknologier
.NET, C#, TFS, Visual Studio, NUnit,
MSTest

•
•
•

WCF (Windows Communication
Foundation)

•
•

Ekspertnivau.
3 års erfaring med udvikling af mission critical software til forsvaret hvor jeg også har arbejdet
som configuration manager med Team Foundation Server og Cruise Control.
2 års erfaring med udvikling af web services og plugins til Microsoft CRM 4.0 og 2011.
1 års erfaring med udvikling af web service-interface til SitaWare, et
kommando/kontrol-system til forsvaret.
2 års erfaring med udvikling af web services i stort SOA-projekt.

Microsoft SQL Server

5 års erfaring på projekter med Microsoft SQL Server som backend-database.

Microsoft Dynamics CRM 4.0 og 2011

2 års erfaring med tilpasning og udvidelse af Microsoft Dynamics CRM.

Java

2 års erfaring med mission critical forsvars-software.

C/C++

Brugt i vid udstrækning på universitetet og siden til forskellige fritidsprojekter. Mit bachelorprojekt
blev skrevet i C og mit speciale i C++.

PHP, HTML, CSS, Javascript

Igennem de sidste 7 år har jeg arbejdet freelance på forskellige små webprojekter.

Scrum

7 års erfaring som medlem af Scrum-teams.

Sprog
Dansk

Modersmål.

Engelsk

Flydende i tale og på skrift.

Tysk

Grundlæggende kendskab.

