C.V.
NIKOLAJ NIELSEN
IT- og UX-Specialist
PROFIL

UDDANNELSE

Jeg er født i 1980 og har praktisk talt
rodet med IT siden 1994, hvor jeg fik
min første computer i form af en
Amiga 500.
I 1998 faldt passionen på PC og
Windows. Her sammensatte jeg min
første PC og lancerede ligeledes mit
første website.
Siden da, har interessen for IT og
webudvikling haft min store interesse.

Cand.IT
2008 - 2010
Overbygning ved Aarhus Universitet i Informationsvidenskab, med
Menneske-Maskine interaktion, Interaktionsdesign og Usability.
Herunder psykologi, organisationsteori, IT-undervisning og
projektstyring.

KONTAKT

BA.IT
Aalborg Universitet
2004 - 2008
Bachelor ved Aalborg Universitet i Kommunikation - Humanistisk
Informatik, med grenvalg i Informationsvidenskab, med særlig
vægt på Menneske-Maskine interaktion i systemudvikling.

TELEFONNUMMER:
(+45) 23 72 58 68

ERHVERVSERFARING

WEBSTED:
https://NikolajNielsen.com
MAIL:
kontakt@nikolajnielsen.com

HOBBYER
Systemudvikling
Lyd- og videoproduktion
Fotografi
DIY Handycrafting
Gastronomi
Tech og Videnskab
Gør-det-selv Handyman

Administrerende direktør i Cool Trading – opbygge og administrere
webshoppen: LEDprodukter.dk, samt boomstore.dk
2022 - nu
Efter LEDhusets konkurs, frikøbte vi LEDprodukter.dk, som jeg og min
hustru videredriver som bi-beskæftigelse.
CompuGame DAE – Kundecenter medarbejder & Spilspecialist for
Spillehallen.dk
2022 - nu
Blev d. 1/3 2022 ansat fuld tid i kundecenteret hos CompuGame
DAE. Her er min opgave at yde kundeservice til de kunder, som
kontakter os via casino-siden – spillehallen.dk. Daglige opgaver
inkluderer, ud over at hjælpe kunderne med deres problemer i
forbindelse med websitet, bl.a. at udarbejde KYC, verificere
udbetalinger, samt blandet procedurearbejde.
Stillingen er p.t. tidsbestemt til ophør i Juni 2023.
LEDHuset ApS – Webmaster & systemudvikler, samt Produkt
Specialist.
2020 - 2022
Blev d. 22/11 2020 ansat hos LEDHuset ApS, hvor jeg havde til
opgave at skabe en ny online handelsplatform, hvor kunderne
kunne handle. Først B2B kunderne, men senere blev shoppen
udvidet til B2C salg. Med rekordsalg på shoppen i Jan. 2022 og godt
på vej til ny salgsrekord i feb. 2022, gik LEDhuset konkurs i medio feb.
2022, da den grundlæggende forretning med B2B-salg led et
pardoksalt nederlag mod Covid-19.

JS Gruppen ApS - IT Administrator, Systemudvikler og SMART produkt
specialist.
2017–2019
Opbygning, implementering og administration af Intern- og ekstern
netværk, samt server. Udvikling, implementering, administration og
vedligehold af e-commerce platform (Prestashop). Importansvarlig
for SMART-produkter.
Design af webshops: DetLED.dk, DKBELYSNING.dk, ModernLight.dk,
m.fl. IT-supporter og IT-ansvarlig.
Youpitor - Administrerende direktør
2009–2015
Startede ved udgangen af studiet mit eget firma, inden for udvikling
og salg af e-commerce systemer.
InDiMedia - Studentermedhjælper
2005–2007
Administration, usability-ansvarlig, indholdsadministrator for website
og medieproducent af video, samt redigering og release.
Videoproduktion til brug på website. Tilrettelæggelse,
implementering og administration af internt CRM-system og design
og implementering af intern projektstyringssystem. Produktion af
manuale til både interne og internationale medarbejdere.
Kirkesanger – Romdrup Kirke i Nordjylland
2004-2008
Kirkesangerjobbet bestod i, at synge for på salmer, samt håndtere
indgangs- og udgangsbøn (kirketjener). Periodisk afløsning af
Graver-tjans i forbindelse med ferie og fridage.
Korsanger – Nørresundby kirke
2001-2004
Deltage som korsanger i kirkelige handlinger, samt kirkekoncerter.
Faktamedarbejder – Fakta, Tordenskjoldsgade, 6700 Esbjerg
1999-2000
Kasse-assistent, samt periodisk butiksansvarlig. Opfyldning af varer,
m.m.
JP Salomon – Esbjerg Havn
1998-1999
Lagermedarbejder. Læsning af lastbiler, håndtering af frostvarer,
samt bearbejdelse af frostleverancer.
Ungarbejder – Superleg, senere Toys’R Us
1994-1998
Afdelingsansvarlig for drengelegetøj, opfyldning af varer,
kundehåndtering, m.fl.
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Systemudvikling, med særlig vægt på ”end user”, UI
usability og UX.
IT Support og projektstyring
Planlægning af- og undervisning inden for simpel og
kompleks IT.
Projektstyring
Procedurearbejde
Dokumentationsudarbejdelse
Innovation inden for IT
Virksomhedsdrift
Ledelse
Indkøb
Salg
Regnskabsføring
Organisationsstruktur
m.fl.
Se https://NikolajNielsen.com for mere.

