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Personlige Data

Navn Mikael Bisgaard
Adresse                          Bistrup Park 102
                                       3460 Birkerød
Tlf. +4531415470
E-mail. mik@mikbis.dk
Født d. 5 juli 1972
Civilstatus Single

Profil

Er udfordret af en gigtsygdom, så jeg er visiteret til et fleksjob på 15 timer om ugen. Det vil i hvert 
tilfælde være udgangspunktet.

Kompetencer  indenfor webudvikling. Er god til at omsætte brugerens ønsker til solid kode. 
Holder mig opdateret med de seneste teknologier. Er stor tilhænger af JQuery og økosystemet 
deromkring. Tager kurser på Lynda.com hvor jeg er ved at lærer mig AngularJS 2.  Mobility, responsive 
design, usability, semantik og SEO er discipliner jeg brænder for. I forbindelse med CSS anvender jeg 
preprocessors som LESS og SASS. Mit site kan ses her http://mikbis.dk  .
  
Har positiv erfaring i kommunikation med kunder/brugere, således at disses behov og ønsker afklares i 
forhold til tekniske muligheder og økonomi. Er god til at formidle viden på brugervenligt niveau.

Frontend kompetencer

 Højt Mellem Kendskab

HTML X

CSS X

LESS/SASS X

Foundation X

Bootstrap X

Gulp X

JavaScript X

JQuery X

AngularJS X

CoffeScript X

JQuery Mobile X

XSTL X

mailto:mik@mikbis.dk
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Backend kompetencer
 Højt Mellem Kendskab

PHP 5 X

Python X

JAVA X

MySQL X

Erhvervserfaring 

2017 Ansat i fleksjob i Rudersdals kommune (Ung i Rudersdal) som 
systemadministrator 

2015 Jobsøgende

2014 Lægernes EDB-central
Påbegyndte analysearbejde i forbindelse med migrering af eksisterende VOIP 
løsning til FreePBX. Satte testmiljø op og etablerede kontakter til 
samarbejdspartnere. Opgaven var i forbindelse med et praktikforløb og varede i 
3 uger.

2013 Jobsøgende. 

2010-2013 Telmore A/S
Arbejdede primært med virksomhedens CMS (JAVA) og fungerede som 
bindeled mellem online og udvikling. Det var min opgave at implementere 
funktionalitet i CMS'et f.x implementerede jeg preorder i forbindelse med 
lanceringen af IPhone4, produktvælger og diverse infobokse. 

 
2006-2009 Virksomheds-IT ApS

Fungerede som konsulent i Politikkens hus hvor jeg implementerede forskellig 
funktionalitet i virksomhedens CMS (JAVA). F.X implementerede jeg Ekstra 
Bladets ”Youtube” løsning. 

2006 Ansat hos KMD i autorisation
Arbejdede med forskellige administrative opgaver så som at oprette og 
nedlægge ansatte i de forskellige systemer. Indtastede testdata i forbindelse med 
sammenlægning af kommunerne.

2005 Opstartede virksomheden Bisgaard IT-Consult
Udarbejdede CMS i JAVA for en mindre virksomhed i samarbejde med et par 
bekendte. Stod for frontenden og for at assistere virksomheden i at stille de 
funktionelle krav. Kodede ligeledes backenden i JSP.

2002 Fungerede som ekstern konsulent på Shell-online
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Skrev stort set hele frontenden (HTML, CSS, JavaScript) om.  Kom med input 
til funktionalitet på frontenden. Startede med det danske site hvilket resulterede 
i at jeg fik opgaven på de øvrige nordiske sites. Arbejdede f.x med usabilty og 
semantik. Indførte validering af data klientside og minimerede de viste data på 
skærmen til de relevante for en given kundetype. 

2002 Tidsbegrænset ansættelse hos Norddata A/S
Udviklede på intranet i ASP.

Uddannelse

2004 - 2005 IT-Security, Center for videreuddannelse, Ingeniørhøjskolen i København
2001 Mobile Developer, IT-Akademiet
1998-2000 Læst til datamatiker. (Hillerød Erhvervsakademi, ikke færdiggjort)
1994-1997  Markedsøkonom med international markedsføring (Hillerød Erhvervsakademi) 
1990-1993 Matematisk Studentereksamen.(Frederiksborg Gymnasium)

Kurser

2013 Mobile Webapplikationer (JQuery Mobile) 

Certificeringer

 
        Certificeringer v. I-Generation : Building Web Documents with HTML

                              JSF (Java Server Faces) kursus på teknologisk institut
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Kompetenceprofil

Personlige kompetencer

       Resultatorienteret, pålidelig, nemt ved at tale med mennesker på alle niveauer.

Arkitekt kompetencer

God til formidling af teknisk viden, god til omsætning af forretningskrav til design og teknisk 
implementering. God til at danne mig et hurtigt overblik og sætte mig ind i teknisk svært 
tilgængeligt stof.

Programmerings kompetencer

Erfaring med JAVA/JSP baseret systemer. Udviklet brugergrænseflader med vægt på 
brugervenlighed ved hjælp af webteknologier herunder HTML5,  CSS (LESS,SASS) og JavaScript

Format kompetencer

Har udviklet XML-feeds til kunder indeholdende data fra Politikkens hus´ Content Management 
System. Genereret RSS-feed til storskærm på Rådhuspladsen.

Versionsstyrings kompetencer

Subversion, Git

Test kompetencer

     Har gennemført stress/performance tests på webapplikationer. Skrevet test senarier.

Udlandsophold 

1989-1990  Udvekslingsstudent i New York 

Sprog-kundskaber 

Engelsk : Flydende i skrift og tale. 
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