
Curriculum vitae for Jens Bang
Alder Født 29. maj 1968

Ægteskabelig status Single, ingen børn

Nationalitet Dansk

Adresse Guldbergs Plads 12 1. th.
2200 København N

Mobil 40 46 34 42

E-mail jens@snej.dk

LinkedIn https://www.linkedin.com/in/jens-bang/

En fuld version af mit CV kan findes her: http://www.snej.dk/cv_da.pdf.

Personprofil

Jeg er en systemudvikler, der interesserer sig meget for både den teoretiske og den praktiske del af programmering. 
Mine styrker ligger primært i min evne til hurtigt at opfatte en problemstilling, og den kreativitet jeg tager med til 
bordet, når en opgave skal løses. Jeg har gennem min karriere arbejdet med en lang række forskellige 
programmeringssprog, men befinder mig bedst i C#, C/C++ og Python.

Jeg er meget teknisk anlagt, men sætter samtidig en ære i at få en dialog i gang, der er med til at få det rigtige 
perspektiv på kravspecifikationen. Mine arbejdsmetoder er derfor præget af en løsningsorienteret målsætning 
kombineret med et kreativt øje til problemer andre vil opleve som 'show-stoppere'.

Personlige evner

Analytisk Jeg har gennem min uddannelse fået redskaberne til en analytisk tankegang, og gennem min 
erhvervserfaring har jeg skærpet mine evner til at bruge disse redskaber.

Fleksibel Min fleksibilitet gør mig i stand til at tilpasse mig enhver situation, og gør at jeg ikke er bange for at 
lægge ekstra kræfter i, når det kræves.

Hurtigtopfattende Jeg er hurtigopfattende, hvilket sætter mig i stand til hurtigt at danne mig et overblik over en opgave.

Kreativ Min kreative indstilling til problemløsning gør at jeg ofte finder løsninger hvor andre giver op, og giver 
mig samtidig en unik indstilling til hvor besværlig en opgave egentlig er at løse.

Loyal Min loyalitet gør at hvis jeg giver mit 'Ja', så kan man regne med det, f.eks. følger jeg altid et projekt til 
dørs, og gør mit yderste for at levere et ordentligt stykke arbejde.

Metodisk Jeg er metodisk i min indfaldsvinkel til problemløsning, hvilket betyder at jeg behandler tingene 
grundigt for dermed at finde den bedste løsning.

Nysgerrig Jeg er nysgerrig af natur, og jeg kan lide at sætte mig ind i nye ting. Jeg er derfor heller ikke bange for 
at stille spørgsmål, hvis jeg er i tvivl.

Selvstændig Selv om jeg arbejder godt i grupper, er jeg også en meget selvstændig person, hvilket gør mig i stand til 
at tage vare på selv store projekter på egen hånd.

Teknisk Jeg er meget teknisk anlagt, og har derfor let ved at forstå selv meget indviklede tekniske paradigmer og
algoritmer.

Udadvendt Jeg er en udadvendt person, der er god til at kommunikere.

Uddannelse

I juni 2011 bestod jeg min bachelor i datalogi på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet (DIKU).

Tidligere arbejdsopgaver

Januar 2018 - Senior Backend Developer i Frogne A/S

Jeg arbejder som senior backend developer på Frognes backend systemer, der er en stor samling 
programmer, skrevet i C, der kommunikerer via et proprietært telegramformat. Ud over dette 
består mit arbejde i at udvikle scripts til hjælp i det daglige arbejde. Disse scripts udvikles 
hovedsageligt i Python og bash.
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August 2017 – December 
2017

Senior Backend Developer i appstract

Jeg arbejdede som senior backend developer på appstracts Umbraco løsninger.

Januar 2015 – Juli 2017 Software Developer i Infare Solutions A/S

Jeg udviklede net værktøjer og løsninger i C# til big data opsamling og behandling.

Juni 2014 – December 2014 Limousinechauffør i DL Limousine Service

April 2012 – Maj 2014 Konsulent i Rehfeld Partners A/S

I Rehfeld arbejdede jeg som BI-konsulent. Det betyder at jeg arbejdede på data warehouse 
projekter, med meget store datamængder. Mit arbejde bestod i at implementere indviklede data 
flow fra datakilde til datavisning, hvorunder data 'vaskes' (konverteres og beregnes), så det er 
muligt at søge på tværs af data fra alle kilder.

Juli 2010 – April 2012 Taxichauffør

Sept. 1988 – juli 2011 Studerer datalogi på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet (DIKU)

I september 2010 vendte jeg tilbage til DIKU, og gjorde min bachelorgrad i datalogi færdig. Min 
plan er at fortsætte og også tage min kandidatgrad senere.

Feb. 1996 – maj 2011 Selvstændig konsulent i Freja Data

Det meste af mit arbejde i Freja Data var programmeringopgaver. Der var dog også en hel del ad-
hoc konsulentopgaver, samt en del undervisning. Jeg har bl.a. undervist udviklere i SQL og 
afholdt kurser i forskellige office-pakker. Eksempler på projekter: dkLYD (et program til 
opsamling af data om og beregning på udbredelsen af lydforurening på industrigrunde) og 
FertilDB (et program til registrering af patienter på en fertilitetsklinik og deres behandlinger).

Okt. 2007 – feb. 2010 Selvstændig konsulent i cwain ltd.

Størstedelen af mit arbejde i cwain ltd. var systemudviklingsopgaver. I firmaets levetid (fra 
2007/2008 til februar 2010) arbejdede jeg næsten udelukkende for Astraguard. Astraguard er et 
engelsk firma der arbejder med videoovervågning, specifikt analyse af video data, både analyse 
af historiske data og real-time analyse af video feeds. Der var tale om udvikling til både Linux og
Windows. GUI'erne er Windows programmer, mens selve video analysen foregår på en Linux 
server. Jeg har abejdet med begge dele af systemet.

Nov. 2005 – sept. 2007 Systemudvikler i IT Gruppen AS

Jeg udviklede back-office systemet S-BOSS i Delphi 5. Samtidig fungerede jeg som 3-level 
supporter på produktet.

S-BOSS var et Windows-baseret back-office system. Jeg sad som ene-udvikler på systemet. Det 
betyder at jeg, udover selve udviklingen af systemet, også stod for koordinationen med det hold 
der tog sig af udviklingen af NewPOS (et Point Of Sale system som sender data til S-BOSS).

April 2005 – sept. 2005 Programmør i InnDevelop Technologies

Jeg udviklede både AssetFocus (et Asset Management system) og InfoExpress (et Helpdesk 
system) i Delphi 7.

Jeg startede som en del af et team på 3 udviklere, men pga. nedskæringer sad jeg hurtigt alene 
med udviklingen af begge systemer.

Nov. 2003 – mar. 2005 Taxichauffør

Maj 2001 – marts 2002 Programmør i SA-ViewCom A/S

Jeg udviklede software til informationssystemer til transportsektoren. Der var tale om hardware-
nær programmering af lydsystemer og elektroniske skilte programmeret i C.

Dec. 1999 – april 2001 Systemkonsulent i Catalog-International A/S

Tilpassede forskellige e-handels løsninger til firmaets kunder. Jeg programmerede hovedsageligt 
i ASP og Ideal Design Center. Ideal Design Center var Catalog-International's internt udviklede 
ASP-baserede udviklingsværktøj.

April 1995 – jan 1996 EDB-konsulent i SYNTAX Gruppen A/S

Udviklede og vedligeholdt forskellige systemer i Delphi og Paradox til DOS.

Nov. 1993 – marts 1995 EDB-koordinator i FLS Miljø

Min opgave var dels at supportere ca. 40 brugere i WordPerfect 5.2 til Windows, Lotus 1-2-3 til 
Windows, samt Lotus Freelance 1.0 til Windows, og dels at færdigudvikle et system til beregning
af priser på industrifiltre. Dette system var udviklet i Paradox til DOS 4.5.
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April 1992 – okt. 1993 EDB-konsulent i C&B International

Udviklede administrative systemer i Paradox 3.5 og senere Paradox 4.0/4.5. Jeg vedligeholdt 
også eksisterende applikationer udviklet i Paradox 3.5.

Nov. 1990 – marts 1992 Studentermedhjælp i EDB-afdelingen hos DTI i Høje Taastrup

Min grundlæggende opgave var at dokumentere deres økonomi-system, som kørte på en 
VAX/VMX platform, men for det meste deltog jeg i supporten af deres brugere på WordPerfect 
5.1 til DOS, samtidig med at jeg udviklede små-applikationer i Borland/Turbo Pascal.

I september 1991 blev min ansættelse ændret fra deltid til fuldtid.

Kurser

Ud over mine forskellige kurser på DIKU har jeg taget disse kurser:

Kursus År Varighed Supplerende oplysninger

SCD Python certificering 2019 1-2 timer Certificering i Python hos Superusers, baseret på nedenstående 2 
kurser.

Python Programmering 
Videregående

2019 3 dage Hos Superusers

Python Programmering 2019 3 dage Hos Superusers

eXtreme Programming 2001 2 dage Database Application Programmers Users Group (DAPUG) 
workshop.

Visual Basic grundkursus 2000 2 dage Hos 4D Konsulenterne.

Visual Basic videregående 2000 2 dage Hos 4D Konsulenterne.

Diverse DAPUG workshops 1995 – 1999 2 dage pr. 
workshop

Ca. 6 i perioden, alle omhandlende forskellige aspekter af 
Delphi.

Fritid/hobby

Bøger Jeg læser meget, både skønlitteratur og faglitteratur. Faglitteratur er hovedsageligt IT-bøger, selv om der 
også dukker andre ting op, såsom bøger om film- og medievidenskab. Min smag i skønlitteratur er meget 
bred og spænder lige fra fantasy, over krimier og horror, til science fiction.

Brætspil Jeg spiller en del brætspil. Jeg foretrækker spil der er baseret på gennemtænkte strategier, frem for spil der 
er baseret på held.

Fotografering Jeg er meget glad for at fotografere. Jeg kan generelt lide at tage billeder, men arbejder for øjeblikket mest 
med lyssætning, specielt i forbindelse med portræt- og modelfotografering.

Computerspil Jeg spiller for det meste puzzles, som f.eks. sudoku, men det hænder da at jeg sætter mig ned og spiller et 
First-Person-Shooter, som f.eks. Doom.

Film Jeg er en meget stor filmfan, og har da også taget nogle kurser i film- og medievidenskab på KUA.

Rollespil Jeg spiller en del rollespil, både som spiller og spilleder.

Venner Jeg har en god gruppe venner jeg ser ofte, og en stor gruppe venner jeg ser med større mellemrum.

Fra januar 2002 til november 2006 var jeg arrangør af Viking-Con. Viking-Con er et årligt tilbagevendende spiltræf, 
hvor vi samler over 600 mennesker i alle aldre, til både brætspil og rollespil. Jeg blev involveret i afholdelsen af 
Viking-Con i løbet af efteråret 1995, og blev i starten af 2002 inviteret til at være en af de 7 drivende kræfter bag 
arrangementet. Jeg besluttede at træde tilbage som arrangør, efter afholdelsen af Viking-Con 25, i efteråret 2006.

Kompetencer

Niveau: Ekspert 5
Erfaren 3
Begynder 1
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Kompetence Niveau Års
erfaring

Senest
brugt

Kommentarer

Programmeringssprog og udviklingsværktøjer

Delphi/C++-Builder 5 16 2010

Eclipse 1 1 2011

QT Creator 1 1 2014

Visual Studio 3 3 2017

Pascal 5 20 2009

C 4 11 2019

C++ 4 5 2014

C# 4 3 2017

PHP 3 3 2007

Python 3 1½ 2019

Visual Basic 2 ½ 2001

ASP 2 1 2001

SQL 4 13 2019 Bruger det og har undervist i det

Databaser

PostgreSQL 3 3 2019

Microsoft Access 1 1 2001

Microsoft SQL Server 4 6 2017

Oracle 2 2 2000

Interbase/Firebird 3 3 2009

MySQL 2 2 2006

Operativsystemer

Windows 3 22 2017 Har udviklet programmer til alle versioner af Windows fra 
Windows 3.1 til Windows XP.

Linux 4 16 2019 Ud over at forskellige af mine ansættelser har været delvist 
eller helt Linux-baseret, så bruger jeg det på min private 
laptop. Jeg har også i privat regi udviklet både større og 
mindre programmer, samt en del scripts til Linux.

Office programmer

Microsoft Office 3 7 2017 Bruger det og har undervist i det.

OpenOffice.org/LibreOffice 3 16 2019

Generelle områder

Forskellige former for test, 
bl.a. unittest

5 26 2019 Jeg har været en aktiv del af testen af alle de projekter jeg har 
arbejdet på.

Objektorienteret 
programmering

5 20 2017 Jeg har programmeret objektorienteret siden før jeg deltog i 
betatesten af Delphi.

Fler-trådet programmering 3 7 2019 Jeg arbejdede med fler-trådet programmering i Astraguard, 
Infare and Frogne.

TCP/IP netværks 
kommunikation

3 2 2011 Al kommunikation mellem de forskellige dele af systemerne 
hos Astraguard foregår via TCP/IP.

Beregninger på lyd 3 3 1999 Jeg har udviklet en støjforureningsdatabase i Delphi for dk-
TEKNIK. Applikationen udførte en del tunge beregninger på 
lydens udbredelse.

Patientregistrering 3 2 2000 Jeg har udviklet et patientregistreringssystem for DTI.

e-handel 3 1 2001 Jeg lavede ikke andet hos Catalog-International A/S. Jeg 
implementerede bl.a. en del integrationer til forskellige 
betalingssystemer.
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Kompetence Niveau Års
erfaring

Senest
brugt

Kommentarer

Databasebaserede systemer 5 19 2019 En meget stor del af de applikationer og programmer jeg har 
skrevet har på en eller anden måde brugt forskellige databaser,
lige fra Paradox tabeller til  database servere som f.eks. MS 
SQL Server og Firebird.

Brugergrænseflader 5 17 2016 Har udviklet brugerinterfaces både til Windows og til 
websider. Har deltaget både i analyse, design og udvikling af 
disse.

Hardware-nær 
programmering / Embedded 
software

3 1 2002 Jeg har programmeret LON netværk i Echelons Neuron C.

Business Intelligence (BI) 3 2 2014 Jeg har bl.a. arbejdet på det største BI projekt i Danmark.

Talte sprog

Dansk 4 51 2019 Det er mit modersmål.

Engelsk 4 38 2019 Jeg læser og taler det flydende, og har et ganske godt greb om 
det skrevne sprog.

Tysk 1 3 2004 Jeg læser det lidt, taler det mindre, og skriver det slet ikke.
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