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Curriculum Vitæ
Persondata
Navn: Morten Møller Jacobsen
Alder: 29 år, født 19/04-80
Adresse: Ryesgade 49, 3.tv, 9000 Aalborg
Mobil: 51 80 44 82
E-mail: job@mortenmj.dk
Web: www.mortenmj.dk
Kørekort: Type B

Uddannelse
Årstal                          Uddannelse                                                                                 Uddannelsessted  
2008 Kandidat i humanistisk datalogi Aalborg Universitet
2005 Bachelor i humanistisk datalogi Aalborg Universitet
2003 Multimediedesigner IMMA- Lollands handelsgymnasium
2000 HTX Odense Tekniske Gymnasium

Erhvervserfaring
Årstal                          Stilling                                                                                                   Virksomhed  
2009 – 2009 IT-konsulent Aalborg Kommune
I forbindelse med udskiftning af routere i en række institutioner, skulle der indkøbes en mængde 
switches. Jeg havde ansvaret for at indkøbe disse til de berørte institutioner, samt sørge for deres 
netværk kom til at køre igen. Desuden varetager jeg i øjeblikket en supportfunktion, primært over 
mail og telefon. I enkelte sjældne tilfælde levere jeg også on-site support.

2006 – 2007 Undervisningsassistent Aalborg Universitet
Som undervisningsassistent var jeg med til at undervise nye studerende i grundlæggende brug af 
EDB i universitetskontekst. Det var primært undervisning i Word, Powerpoint, universitetets 
netværk samt Frontpage.

2002 – 2003 Medstifter og programmør Artitide.dk
I forbindelse med et projekt under mit MMD-studie var jeg med til at starte kulturnetværket Artitide, 
der arrangerede en kulturfestival, der forløb sideløbende med den eksisterende festuge i Nykøbing 
Falster. Udover at være medstifter og initiativtager til at opstarte netværket var jeg desuden 
programmør på netværkets hjemmeside.

2002 - 2002 Programmør og grafiker Levende Bøger
I forbindelse med et projekt under mit MMD-studie var jeg med i en projektgruppe, hvor vi tog kon-
takt til Levende Bøger og tilbød at lave en reklame-cd over deres produkter, da vi havde konsta-
teret at der var en begrænset mængde af informationsmateriale omkring børnespil og edutainment 
produkter. Det endelige produkt blev distribueret på landsplan gennem Bog&idé's butikker.

2001 - 2001 Projektleder og programmør Værkstedet Udsigten
I forbindelse med et projekt under mit MMD-studie tog jeg kontakt til en institution for sindslidende 
under det tidligere Fyns Amt med henblik på at lave en PR-hjemmeside for dem. Der blev desuden 
udviklet et webbaseret ordresystem, som skulle tjene som informationssystem for værkstedets 
kunder.

IT-kundskaber
Praktiske
Office-pakken

Superbruger af Office-pakkens programmer: Word, Excel og PowerPoint.
Bruger for tiden OpenOffice.
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Web
Stor kendskab til HTML og XHTML. 
Kendskab til PHP.

Database
Kendskab til Access og MySQL

Adobe (tidligere Macromedia)
Har i Director været med til at udvikle en Reklame-CD for Levende Bøger

Client/server
Kendskab til Window's Internet Information Server (IIS)
Kendskab til Apache

Teoretiske
Objektorienteret Analyse og Design

Gennem mine studier har jeg arbejdet med OOAD og hvordan det kunne
implementeres i fx JAVA.

XML
Under mit MMD-studie, blev jeg introduceret til en lang række programmeringssprog, bl.a. 
XML og VXML.

Projekter på AAU
Årstal                          Projektemne                                                                                            Semester  
2008 Brugerdreven innovation med teens 10. semester
2006 Automatiseret tilgængelighedskontrol – en mulighed ? 9. semester
2006 Usabilitymetoder i systemudvikling – fokus på brugeren 8. semester
2005 Muligheden for at formalisere og hierarkisere metaforer 7. semester
2005 Prototyping og brugerinddragelse i systemudvikling 6. semester
2004 Muligheder for og omkring semantisk web 5. semester
2004 Kommunikationsanalyse af projektledermøde hos KMD 4. semester
2003 Analyse af direct marketing 1. semester

Sprog-kundskaber
Engelsk: Jeg behersker engelsk i skrift og tale.

Tysk: Jeg havde tysk på høj-niveau i gymnasiet, og har siden brugt det lidt i sommerferiejob, hvor 
jeg har haft kontakt til tyske lastbilchauffører.

Fritid
I min fritid ”nørder” jeg lidt med web-programmering, og andet EDB. Derudover går jeg til volleyball 
en gang om ugen på et mix-hold i Aalborg-HIK. Siden 2007 har jeg desuden fungeret som 
holdleder. Fra efteråret 2008 har jeg tillige fungeret som hjælpetræner for holdet, hvor jeg er med 
til at planlægge og afvikle træningspas, hvilket bl.a. også indebærer at give personlig instruktion. 
Trænergerningen er fra foråret 2009 udvidet til også at træne et kidshold for børn i alderen 7-12 år.


