
Christoffer Hviid Poulsen
Curriculum Vitae

Profil
Jeg er bosat i Brande, syd for Herning, med min kone Ditte og vores datter Marie. Jeg har en
bachelor i Informationsteknologi fra Institut for Datalogi ved Aalborg Universitet, og har derudover
fulgt kandidatuddannelsen i Informatik i halvandet år, hvorefter jeg er gået på orlov fra universitetet
for at prøve lykken som iværksætter. Både gennem min uddannelse og under min tid som studenter-
programmør og supporter på Institut for Matematiske Fag har jeg opbygget en bred forståelse for
design og udvikling af IT-systemer, og den kontekst brugen af IT indgår i. Jeg interesserer mig for
teknik i nærmest alle afskygninger - herunder alt Linux relateret - og nørder bl.a. med app-udvikling
til Android.

Erhvervserfaring
2014 – ?? Selvstændig webudvikler, HVIID It-teknisk Rådgivning, Varde / Brande.

Webudvikling i samarbejde med partner indenfor HTML, PHP, JavaScript og CSS, først og
fremmest i tilknytning til Wordpress-baserede sider, men også ifm. webshopsystemer som
Prestashop og Magento samt websider udviklet fra bunden.

Nov. 2009 –
Dec. 2013

EDB-medarbejder, Institut for Matematiske Fag, Aalborg Universitet.
Ansvar for opsætning, installation og vedligeholdelse af instituttets 8 Linux-baserede
applikations- og administrationsservere samt ca. 25 Linux-baserede workstations.
Stod for at integrere instituttets Linux-miljøer med universitetets mere centrale Windows-
miljøer.
Varetog derudover forefaldende udviklingsopgaver, herunder HTML, CSS, PHP og Bash-
scripts, og ydede IT support for instituttets ansatte og studerende, indenfor både Windows
og Linux.

Nov. 2006 –
Aug. 2008

Industri vikar, MatchMind ApS, Aalborg.
Forefaldende ufaglært arbejde på tilkaldebasis og vikariater af kortere varighed.

Uddannelse
2012–2013 Stud. scient. Informatik (cand.), Aalborg Universitet, Institut for Datalogi.

2012 BSc. Informationsteknologi, Aalborg Universitet, Institut for Datalogi.
2011–2012 Stud. scient. Informatik (bach.), Aalborg Universitet, Institut for Datalogi.
2008–2011 Stud. scient. Informationsteknologi (bach.), Aalborg Universitet, Institut for

Datalogi.
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2005–2006 Stud. polyt. Elektronik og Datateknik (bach.), Aalborg Universitet, Institut
for Elektroniske Systemer.

2002–2005 Matematisk studentereksamen, Aabenraa Statsskole.

En oversigt over større universitetsprojekter jeg har deltaget i, med tilhørende projektrapporter, kan
findes på https://chpoulsen.dk.

Konferencer
Okt. 2013 GoTo, Trifork, Århus.

Medhjælper og deltager på konferencen.
Mar. 2012 BrainMatch, BrainsBusiness - ICT North Denmark, Aalborg.
Okt. 2011 GoTo, Trifork, Århus.

Medhjælper og deltager på konferencen.
Okt. 2009 JAOO, Trifork, Århus.

Medhjælper og deltager på konferencen.

Anden erfaring
Marts 2017 –

??
Bestyrelsesmedlem / Frivillig, Coding Pirates Herning.
Jeg har været med til at starte en lokalafdeling af Coding Pirates op i Brande, under Coding
Pirates Herning foreningen, og i den forbindelse sidder jeg i bestyrelsen for Coding Pirates
Herning, bl.a. for at være bindeled mellem Herning og Brande afdelingerne. Derudover
deltager jeg også som frivillig i de almindelige klubaftener i Brande afdelingen. Coding
Pirates har som mål at lære børn og unge programmering og udvikling af IT og teknologi i
alle afskygninger.

Nov. 2010 –
Okt. 2015

Bestyrelsesmedlem, Prosa/Stud.
Jeg har i en årrække været med i bestyrelsen for Prosa/STUD, Fagforening for IT-studerende
- både som suppleant og medlem. Der igennem har jeg kunnet arbejde for IT-studerendes
forhold, stifte bekendtskab med bestyrelsesarbejde i en faglig, landsdækkende organisation
og samtidig netværke med andre studerende indenfor forskellige aspekter af IT-faget, på
tværs af regioner og uddannelser.

Maj 2010 –
Apr. 2014

Bestyrelsesmedlem, Café Obel.
I forbindelse med at være bosat på C.W. Obel kollegiet i Aalborg, har jeg deltaget i
planlægningen og afholdelse af en stor del af kollegiets sociale arrangementer gennem Café
Obel, der bl.a. står for fredagscaféen, kollegiets fester og fællesarrangementer med andre
kollegier.
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