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 Jakob Højgård Olsen  
 Brovænget 25 
 2700 Brønshøj 
 Tlf.: 22 10 93 70 
 E-mail: jho@grafect.com 
  
 Referencer: 
 www.grafect.com 
 

 
Kompetenceprofil  
• Interaktiv udvikler 
• Projektstyring 
• Grafisk designer (AD) 
• Appudvikler 
• User experience designer 
• Videoproducer 
• Underviser 

 

 
Personprofil     
• Kreativ 
• Proaktiv 
• Ærlig og loyal 
• Altid personligt engageret 
• Ansvars og kvalitetsbevist 
• Kommunikation og dialog 
• Rolig og lyttende 

 
Kommunikation 
 Professionel formidling 
 Personlig kommunikation 
 Kundeorienteret 
 Dialog og samarbejde 
  
Opgaver 
 iOS app development 
 App/ web projektstyring  
 App/ web udvikling 
 3D til video og web 
 Videoproduktion 
 Projektstyring 
 Teamleder 
 
Programmeringssprog 
 C++ 
 Objective C 
 PHP 
 .NET 
 XML 
 Javascript 
 - jQuery 
 - AJAX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Beskæftigelse: 
 
Jeg har mere end 12 års erfaring som prof. Web og App udvikler 
med speciale i visuel kommunikation og interaktive medier.  
Jeg har arbejdet med alt fra traditionel design til komplekse web 
og app løsninger. Mine professionelle interesser kredser om de 
digitale medier, både teknologierne men også mediernes virke-
midler og betydning, som udspringer af min grafiske baggrund 
og evnen til at skabe synergi på tværs af platforme. Jeg søger 
en stilling med udfordringer hvor jeg kan være lead på såvel den 
kreative som en teknologiske proces. Eksempelvis som faglig 
facilitator/ leder for et App-team. 
 
Jeg har stor erfaring med web og appudvikling og er eksperter i 
udvikling af web/ appløsninger med integration til 3. Parts udstyr 
herunder Bluetooth enheder . 
 
Jeg er ekspert:  
- App design og udvikling 
- App og Web projektstyring 
- Web design og udvikling 
- 3D og Video. 
 
Jeg arbejder primært med følgende teknologier: Objective C, 
C++, xCode’ udviklingsmiljø, Visual Studio, Flash ActionScript, 
HTML, XML, PHP, .NET, XPath, Ajax, jQuery, Javascript, CSS, 
TypesScript, Cordova, Titanium XHTML, Flex, MacOS X, 
MySQL, Dynamisk HTML, Macromedia Dreamweaver, FTP, 
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign.  
 
Metodik: Agile Scrum. 
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Tidslinie: 
 
Periode 2011 -> til nu. Widex a/s 
Interaktiv udvikler og designer med ansvar for udvikling af Web 
og Apps samt relateret projektstyring. 
 
Periode 2006 -> til 2011. 
Freelance / konsulent 

• Jeg arbejder med udviklingsopgaver primært som pro-
jektleder med fokus på hele udviklingsprocessen. Samt 
lead på design og GUI delen. Projekterne spændte fra 
typiske webløsninger til Apps(både iOS og Android) med 
avancerede muligheder for tracking af brugere samt for-
bindelse til div. sensorer. Af projektværktøjer  
 
Udpluk af kunder: 

• Rosendahl 
• DSB 
• Dansk Journalistforbund 
• Brunata 
• BAR 
• TBWA – Reklame bureau 
• Imagination – Reklame bureau 
• Hjaltelin Stahl og co.  – Reklame bureau 
• Harman Kardon 
• JBL 
• Telia 
• Sunrise – Reklame bureau 

 
 
Periode 2003 - 2006 
Grafisk/Visuel ansvarlig (AD’er), Dahlcity Cph. 

• Fuldt ansvar for grafiskdesign og udvikling til Dahlcitys 
virksomheder. Parken entertainment mm. 

• Udvikling og design af hjemmesider. 
• Udvikling af virksomhedens IT-systemer. 
• Ansvarlig for IP-telefoni. 
• Ansvarlig for serverpark. 
• Videreudvikling af visuelle identiteter samt varetagelse af 

interesser på internettet og i trykte medier. 
• Opsætning af AV-udstyr for natklubber. 
• Håndtering af artister og kunstnere. 

 
 
Periode 1995 - 2003 
Freelance grafiker, Hass Olsen gruppen 

• Design af brochure 
• Design og udvikling af intranet 
• Idé og konceptudvikling 

 
 
Uddannelse: 
Periode 2000 - 2003 
Grafisk design, Seminariet for formgivning 
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Specialer: 
• Kommunikation og formidling 
• Interaktive medier, herunder mobil 
• Webudvikling 

 
 
Sprog: 
Dansk (Modersmål) 
Engelsk (Skrift og tale) 
 
Personlige oplysninger: 
Født: 03.08.1980 
Privat: Gift med Jeanette og vi har en datter sammen på 4 år. Vi 
bor i Brønshøj.  
Spiller musik, bygger hjemmeelektronik(har bla. Bygget en Seg-
way), windsurfer og elsker generelt fart og ekstremsport. 
 

 


