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Curriculum Vita 

 
 Erhvervserfaring  
 
 2007-2008   IT-Forretningskonsulent Tietoenator.dk • www.linkedin.com/pub/ramesh-asgari/8/474/450"  
    Test af NMO - Nyt A-kasse administrationssystem, support, kundefeedback til udviklere mv."                    "
 2001-2007   Sagsbehandler/superbruger Danmarks Læreres Fælles A-kasse • Bo Corzi  bic@dlfa.dk"  
    Arbejdet som It-superbruger med efterlønsregistreringsprojekt i 2001-2003 og efterfølgende "                     
    test af nyt administrationssystem NMO, IT-support til kolleger, it-driftskørsler mv.                      "
 1998-2001  Kontorassistent Stats- & Teleansattes Arbejdsløshedskasse • Zane Petreska Diaz "   
     Telefonisk og skriftlig vejledning af medlemmer, administrativ sagsbehandling, visitation af"                    
    medlemmer og receptionsopgaver."                     "
 1995-1997  Allround kontorelev HK Holbæk / Næstved Kommune • Birthe Gredsted Seidenfaden"   
      HK: Faglige opgaver i privat & offentlig sektor samt a-kasseopgaver i primært medlemsafd.  "                   
    Næstved Kommune: kursusadministration, budgetopfølgning, korrespondance, uddannelses- "                     
    og kursustilrettelæggelse samt almindelige kontoropgaver mv.                      "
 1993-1994  Praktikant Schichau Seebeckwerft A/G, Bremerhafen • www.schichau-seebeck-shipyard.com  "   
    Ophold i Tyskland i forbindelse med videregående uddannelse som  akademiøkonom, "                     
    stillingen var kombineret med en ugentlig studiedag.                      "
 Uddannelse""
 2008-2013  Det Informationsvidenskabelige Akademi, (www.iva.dk) • Michael Kristiansson T. 32341482  "   
" " " Informationsarkitektur, Videnstyring, Mediekultur, Formidling, CMS, Entreprenuership, videns- "                   
" " " & kulturformidling projektarbejde, e-learning, Informationshåndtering & -navigering mv."                   "
 2008   Grundtvigs Højskole, (www.grundtvigs.dk) • Ole Vind ole.vind@mail.dk "            
    Journalistik, Mediefilosofi, Amerikansk politik, Religion & Livsanskuelse, Islam og Europa mv.                      "
 2003   Køge Handelsskole - IT-administrator projektfag • www.khs.dk "            
    Enkeltfaget IT-Kommunikation.                      "
 1999-2002  Niels Brock Business College - Merkonom-Datamatiker projektfag • www.Brock.dk  "   
    Enkeltfaget organisation, enkeltfagene Grundlæggende- & videregående systemudvikling."                     "
 1992-1993  Ringkøbing Handelsgymnasium - Et-årig højere handelseksamen • www.Ringkhs.dk "    
" " Et-årig erhvervsrettet overbygning på det almene gymnasium."                    "
 1989-1992  Herlufsholm Kostskole - Matematisk studentereksamen • www.Herlufsholm.dk     
" " " Matematik, tysk & fysik på A-niveau. Formand for filmklubben, initiator til skoleblad mv.  "                   

 1984-1989  Herlufsholm Kostskole - Folkeskolens afgangsprøve og folkeskolens udvidede afgangsprøve     
  Meget sportslig aktiv, fodbold, valleyball, svømning og løb spydkast mv.                        "
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Curriculum Vitae fortsat "

 Personlige projekter "
 2012-  Webmaster for Danske Delebiler  (www.DanskeDelebiler.dk) • K.H. Strømming T. 20714373"           
   Udvikling og vedligeholdelse af website, skrive nyheder om delebilisme fra ind- og udland.                      "
 2008- Webmaster for Ellens Oase (www.EllensOase.dk) • Ellen De Reguera T. +34 652 697 108"            
   Udvikling af website og opdatering af website, kalender mv..ifm. ferielejlighed på Solkysten.                      "
 2008-2010  Webmaster for Ølby Kirke • Din kirke  (www.oelbykirke.dk) • Ruth Boysen T. 56638701"   
   Udvikling af CMS-løsning, opdatering og produktion af nyheder på Ølby Kirkes website samt                       
  ad-hoc opgaver som IT-konsulent, installation af PC’er, trådløst netværk, layout af plakater mv.                       "
 2004-2005  Demonstratør for Apple Danmark • Caspar Niel dk.linkedin.com/pub/caspar-niel/0/613/272"   
   I perioden lejlighedsvis fritidsarbejde med fremvisning af Apples produkter i udvalgte Fona "                     
" " butikker på sjælland. Understøtte mersalg, vejlede og demonstrerer Apple produkter.                     "
 1999-2007  Sekretær og webredaktør i MacBruger (www.macbruger.dk) • Hanne Hertzog T. 59655621"   
" " Webredatør, koordinerer og igangsætter arrangementer i foreningsregi, skriver artikler i "                    
" " foreningsbladet, planlægger workshops og tema-aftener, support af medlemmer, skriver "                    
" " referater og deltager i almindeligt bestyrelsesarbejde. MacBruger er Danmarks største "                    
" " Macbrugergruppe med ca. 500 medlemmer.                     "
 2000-2005  Sekretær og webmaster i Boligselskab Sj. Afd.bestyrelse • Susanne Palstrøm T. 88190215"   
   Almindeligt bestyrelsesarbejde, planlægning af aktiviteter og arrangementer for beboerne i "                     
" " boligforeningen. I perioden 2001-2003 desuden webmaster på afdelingens hjemmeside.                     "
 Personlige kompetencer""
 Sprog  Behersker engelsk og tysk flydende og godt kendskab til engelsk og tysk skriftlig."           "
 Personligt   Jeg bliver bla. beskrevet som løsningsorienteret, innovativ, humørfyldt og med entreprenørånd."   
 "

 IT  Er god til IT herunder udvikling og vedligeholdelse af CMS løsninger og websites i alm. !                 
" " Behersker Officepakken, DreamWeaver, CMS-MS, Joomla og Drupal blandt meget andet."                    
   Godt kendskab til Photoshop, iLife og iMovie mv. og har arbejdet med PC og Mac siden 1992.                      "
 Personlige oplysninger""
 Civilstand  Weekendfar til sønnen Mathias Frej på 10 år og datteren Nanna Flora på 8 år."    "
 Alder  41 år, født 20. juni 1972 og ikke-ryger.             "
 Mail  soeren@gyring.com"             

 Web  www.gyring.com"             

 Projekter  www.gyring.com/frivilligtarbejde.html samt www.gyring.com/arkiv       
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