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RUNE STENSTRØM
Digital designer og udvikler

PROFIL
Jeg designer og udvikler software og interaktive medier for jeg brænder for
at skabe innovative løsninger og unikke brugeroplevelser. Jeg beskæftiger
mig med alle faser i processen lige fra ideudvikling og udviklingsmetode til
UX design og programmering.

ARBEJDSERFARING

UDDANNELSE

IT-UDVIKLER
NOTA 2017 - Flytter til Nakskov

CAND. SCIENT. I MEDIALOGI
AAlborg Universitet 2009 - 2014

Som IT-udvikler hos Nota arbejder jeg med, at forbedre deres spændende IT-landskab. Primært arbejder jeg
på medlemsystemet, automatisering af workﬂow samt
UX-design i relation til en online distributions-platform.

Medialogi kombinerer design, teknologi og videnskabelige experimenter med fokus på, at udvikle nye produkter og værktøjer til brug inden for medieteknologien. Jeg
fokuserede især på UX design og programmering.

INTERFACE KONSULENT
Netcompany 2017 - 2017

MULTIMEDIA DESIGNER
KEA 2006 - 2008

Som del af Netcompanys UI-afdeling har jeg arbejdet
med frontend udvikling og design. Jeg har b.la,siddet
som konsulent hos Sundhed.dk hvor jeg havde ansvaret
for frontend delen af en hybrid mobilapplikation.

Uddannelsen fokuserer på 4 kerneområder: Design og
visualisering, interaktionsudvikling, kommunikation og
formidling samt virksomheden. Vi arbejdede bl.a. med
websites, mobile tjenester og digital kommunikation.

WEBUDVIKLER
ChemoMetec A/S 2015 - 2017

ONLINE KURSER
Pluralsight, Coursera m.ﬂ. 2006 - NU

I mit job havde jeg ansvaret for ChemoMetecs webshop
og CRM system. Jeg løste også en del ad-hoc opgaver
som f.eks. opsætning af graﬁk og programmering af ny
funktionalitet til ﬁrmaets website.

Jeg har gennem tiden taget en lang række kurser på
forskelige online lærringsplatforme. Emnerne har været
inden for softwareudvikling, design, medieproduktion og
marketing.

For et større indblik i min proﬁl kan jeg henvise til min linkedIn proﬁl:
www.linkedin.com/in/runestenstroem/
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Følgende ratings giver et billede af, hvor jeg er stærkest og er ikke udtryk for, hvor jeg ligger i forhold til andre.

KOMPETENCER
HTML5 , CSS3 & Sass

WordPress

Angular & Ionic

JavaScript & TypeScript

Adobe CC

C#

Git & Github

NPM, Gulp & Grunt

Invision o.lign.

Docker

SQL

Visual Studio

Frontend udvikling

UX/UI Design

Graﬁsk design

Online marketing

Backend udvikling

CRM systemer

CI/CD

Softwarearkitektur

FAGOMRÅDER

Personlige egenskaber og privatliv.
Som person er jeg hjælpsom, nysgerrig og hurtig til at sætte mig ind i nye
opgaver og værktøjer. I mine jobs har jeg ofte været lidt af en blæksprutte i
forhold til, at have opgaver og ansvar der strækker sig over mange forskellige
fagområder.
Privat er jeg er gift med Emma som jeg har kendt siden 2008.
Sammen
har vi to børn, Frigga og Thor. Jeg prioriterer min familie højt og en
KOMPETENCER
fornuftig balance mellem arbejds- og privatliv er derfor vigtigt for mig.
Ud over min familie bruger jeg min fritid på foto, musikproduktion, meditation,
computerspil, freelancearbejde mm.

KOMPETENCER
En Google søgning på “Rune Stenstrøm” kan give et indtryk af hvad jeg går og pusler
med da jeg har en del online proﬁler som f.eks. CodePen, Pinterest og SoundCloud.
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