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FAGLIG PROFIL
•

Digitalist og teknisk stærk webkommunikatør, som stortrives i krydsfeltet mellem udvikling, drift og
online kommunikation.
Med 5+ års erfaring i digital kommunikation, support og udvikling af brugervenlige webløsninger, er
stillingen som webkonsulent skræddersyet til min faglige profil. Jeg er nemlig i mit es, når jeg bidrager til, at digitale platforme får brugerne til at juble. Dette opnår jeg med mit stærke fokus på brugernes behov, god user experience & usability og en veludviklet sans for support.

SPIDSKOMPETENCER
•

Webudvikling og
projektstyring

Med alsidighed inden for de digitale discipliner, er jeg god til at holde
overblikket i projekter. Med flere webprojekter under huden, herunder
selvstændige samt tværfaglige samarbejder, har jeg derfor succesfuldt
bidraget til at få ender til at mødes og overholde deadlines.

UX, usablility og
webtilgængelighed

Min hjerte banker særligt højt for UX/UA – områder jeg har solid praktisk
og teoretisk erfaring med. Jeg kan derfor byde ind med kvalificeret viden
og testmetoder, som sikrer de allerbedste løsninger for borgerne.

Drift, support og
optimering

Som webmaster/redaktør på forskellige hjemmesider, har jeg opnået stor
erfaring med administration i CMS, redaktørsupport, indholdsproduktion, IA, SEO og optimeringer på baggrund af webstatistikker.

Værktøjskasse

CMS (Wordpress & Joomla)
SEO

Usability Testing

Google Analytics
Agil Udvikling

Photoshop / Illustrator / InDesign

Hotjar Analytics
Prototyping

HTML5, CSS3
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ERFARING

UDDANNELSE

// JUN 2011 - D.D

// SEP 2012 - SEP 2014

Digital udvikler / Freelance

Cand.IT Digital Design & Komm. / ITU København

Kommunikation, webudvikling og support for forskellige organisationer og mindre virksomheder.
(se mit portfolio på mortenjonassen.dk).

Fokus på digital kommunikationsteknologi,
brugercentreret design og user experience.
Kandidatspeciale om udviklingen af en
webplatform til partiet Alternativet.

•

•

• Udvikling og brugertest af vurdigi.dk. Et projekt for
den offentlige organisation CFU.

• Koncept, design, kommunikation, webudvikling
og SEO på for Hjallese Forsamlingshus. Har opnået
søgeresultatside nr. 1 på Google.
// AUG 2015 - DEC 2015 (TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE)

Undervisningsassistent / IT Universitetet i CPH
Hjælpelærer på kandidatfaget “User Experience”.
• Introduktion af studieøvelser, opgaveretning,
vejledning og feedback til studerende.

// FEB 2010 – JUN 2011

BA i Webudvikling / Erhvervsakademi Lillebælt
Fokus på interfacedesign, programmering og
databaser. Bachelorprojekt om udvikling og
test af oversættelsesportal for ordbogen.com.
// FEB 2008 – DEC 2009

Multimediedesigner/ Erhvervsakademi Lillebælt
Eksamensprojekt omhandlende digital
markedsføring og udvikling af CMS-baseret
kampagneside for Den Danske Urmagerskole.

// AUG 2014 - DEC 2014 (TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE)

Forskningsassistent / IT Universitetet i CPH
Forskning i eye-tracking og hjælpelærer i faget
”Eye tracking til interaktion og analyse”.
• Udvikling og test af digitale webprototyper til
eye-tracking læsesystemer.

// AUG 2002 - OKT 2005 (UAFSLUTTET)

Skibsofficersuddannelsen / SIMAC
Uddannelse på søfarts og navigationsskole
samt 6 måneders verdensomsejling.

• Opsætning og praktisk udførelse af usability tests,
ved brug af eye-tracking teknologi.

KURSER

// FEB 2011 - APR 2011

•

Webudvikler (Praktikant) / Ordbogen.com
Design, udvikling og brugertest af ny online portal.
• Praktisk erfaring med agil udvikling og

// MAR 2012 - APR 2012

Kommunikation i Praksis / EAL
Kvalificering til professionelt, at varetage
skriftlige, verbale og digitale kommunikationsopgaver i forskellig kontekst.

projektledelse.
// JAN 2009 - JAN 2011

Redaktør & Webmaster / Dansk Musiker Forbund
Bestyrelsesarbejde som redaktør/webmaster og
sekretær i lokalafdelingen Fyns Stift.
• Udvikling af ny hjemmeside med CMS
samt drift og redaktionelt ansvar.

• Redesign og redaktionelt ansvar for afdelingens
kvartalsmedlemsblad “Akkorden”.
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ANDEN ERFARING

SPROG

// JUN 2017 – OKT 2018 (FORLÆNGET VIKARIAT)

Dansk: Modersmål
Engelsk: Flydende i skrift og tale

•

•

Robotmontør / Universal Robots
Teamarbejde i produktionsmiljøet. Har bl.a.
bidraget med en løsning der forbedrer det fysiske
arbejdsmiljø i en del af virksomheden.

Tysk: Samtaleniveau

FRITID
•

// JAN 2005 – JAN 2011

Solomusiker / Selvstændig
Musik & underholdning (piano & sang) til
arrangementer i hele Danmark.
// JUL 2004 – DEC 2004

Dual Officer Cadet / A.P. Møller Maersk
Rutesejlads (Europa — Fjernøsten) på containerskibet Axel Maersk. Erfaringer med internationalt
samarbejde til søs og til lands.

Når jeg ikke sidder foran computerskærmen,
dyrker jeg masser af sport i form af marathonløb og landevejscykling.
Musik fylder en stor del af mit liv og jeg behersker forskellige musikinstrumenter. Jeg læser
en del engelsk faglitteratur og mine ferier
tilbringer jeg gerne i udlandet, enten på kulturelle storbyrejser eller på cykel opad stejle
bjergskråninger.

// JUN 1998 - JUL 2004

Tjener / Hjallese Forsamlingshus
Del af serveringsteam og ansvarlig for kundebetjening, servering af mad, afregning, oprydning.

REFERENCER
•

Haves og kan indhentes efter aftale.
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