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Sammendrag

Tjue+ års erfaring med å utvikle og vedlikeholde komplette webløsninger.
Lager systemer med åpen kildekode. Stortrives med Linux og React.
Se mer informasjon på
https://www.linkedin.com/in/glennerik/

Utdanning
August 2003 juli 2005

NTNU

August 2000 juli 2003

NITH

Master, teknologi, datateknikk, toårig

Bachelor, ingeniørfag, data, treårig

Arbeidserfaring
Juni 2017 desember 2017

Sigma ITM Norway | Oslo
Utvikler (Frontend- og backend)
Jeg ble ansatt for å være deres React ressurs i et team på tre Javascript
utviklere. Vi skrev om Sigmas gamle “App Administrasjons GUI i Angular” til
React og Redux. Løsningen vi laget ble på slutten av året kjøpt opp av det
norske firmaet “Giant Leap”.

September 2012 juni 2017

Digitale Medier 1881 | Oslo
Systemadministrator
Jeg ble ansatt på oppdrag til å bytte søketeknologi fra FAST til Solr. Etter
omtrent to år, da vi var ferdige fortsatte jeg med å lage og forbedre og
vedlikeholde flere forskjellige interne datahåndterings systemer som
DM1881 er avhengige av. Noen av disse er integrert mot Microsoft Dynamics
CRM. Gjennom dette arbeidet fikke jeg mye og god erfaring med Angular og
React. I løpet av min periode hos DM1881 konfigurerte og driftet jeg også en
ganske kraftig “ELK stack”, til bruk i produksjon.

Mars 2009 august 2012

Musicmass Sandbakken | Oslo
Daglig leder
Jeg utviklet en av de mest populære web-sider av sitt slag, på den tiden mp3lyrics.com
På sitt beste hadde denne tjenesten over en halv million unike besøk per dag,
over en periode på flere år. Et øye for detaljer, møysommelige optimaliserings
ferdigheter, i tillegg til god bransje-kjennskap er nødvendig for å drifte en slik
tjeneste. I tillegg til ansvars- og teknisk- erfaring ble jeg også nødt til å begi
meg ut på et hav av praktiske, ikke-tekniske, arbeidsområder.

Juni 2006 juni 2009

Schibsted Søk | Oslo
Systemadministrator
Søkemotor Administrator.
Hos Schibsted Søk vedlikeholdt jeg sesam.no sin FAST index. Etter at sesam
ble kjøpt opp av finn.no fortsatte jeg med dataanalyse og håndtering av store
datamengder. Gjennom dette arbeidet fikk jeg god erfaring med MySQL, bash
scripting og Linux generelt.

Januar 2005 juli 2005

Telenor R&D

Juni 2004 august 2004

ABB CRC

Sivilingeniør (datateknikk)

Ingeniør (IT)

Annen erfaring
August 2012 august 2015

Styremedlem i Oslo amatørastronomers forening

Juni 2004 juni 2005

Webmaster hos Student TV på NTNU i Trondheim

Organisere månedlige møter og observasjons-turer til Solobservatoriet på
Harestua (ca 6 turer i løpet av et år)

Webmaster++

Førerkort
01.09.1998

Førerkort klasse B

Språk

Tysk

Engelsk

Muntlig: Nybegynner

Muntlig: Veldig godt

Skriftlig: Nybegynner

Skriftlig: Veldig godt

Norsk
Muntlig: Førstespråk (morsmål)
Skriftlig: Førstespråk (morsmål)

