
Jeg har de siste sju årene arbeidet med publiseringsløsningen Wordpress, med hovedvekt på frontend- 
utvikling. Herunder har jeg jobbet med et bredt spekter av ulike webprosjekter, og har en svært god forståelse for  
publiseringsløsningen. Jeg er opptatt av brukervennlighet og at design fungerer optimalt både for kunde og  
bruker. Trives godt med å bygge opp grensesnitt som er oversiktlig og lett å bruke. Har omsorg for detaljer og 
er opptatt av høy kvalitet i alle ledd. Har også god erfaring innen support, opplæring og drift. Har erfaring med  
webdesign og mestrer godt både Photoshop og Illustrator.

Som person har jeg høy arbeidsmoral, tar ansvar og jobber målbevisst. Personlig- og kollektiv utvikling betyr mye 
for meg, det gjør også empati, ærlighet og integritet. Jeg brenner for et godt arbeidsmiljø og mener selv jeg kan 
bidra både med godt humør og kompetanseheving.
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marte@martejohansen.com
tlf. 98 64 16 46

LinkedIn

UTDANNELSE
2009 - 2012  Broby Grafiska
  Medieproduksjon for web.

2005 - 2007 Universitetet i Oslo 
  Engelsk (grammatikk, fonetikk, oversettelse og litteratur). Japansk litteratur, ex.phil og ex.fac.

2002 - 2005 Sentrum Videregående Skole
  Medier og kommunikasjon.

 
ARBEIDSERFARING
2012 -   Studio Netting
  Webdesigner og front-end utvikler, WordPress-utvikler. 
  Support, opplæring og drift.

2011  Partners Reklamebyrå  
  Praksisplass. HTML og CSS-koding. Feilretting av kode. Grafisk design.

2010  København Kommune 
  Praksisplass. Design for trykk og web.

 

https://www.linkedin.com/in/johansenmarte/


 
KURS
2014  Universell utforming 
  Kurs med blinde Morten Tollefsen i universell utforming,  
  WCAG og testing for UU.
 
TEKNOLOGI OG VERKTØY
Publiseringsløsninger (CMS):
WordPress.

Teknologi:
SASS, CSS3, HTML5, PHP.

Utviklingsverktøy:
Coda, Atom, Transmit, GitHub, SourceTree, Codekit, MAMP

Designverktøy:
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

Prosjektplanlegging:
Timely, Asana, Help Scout, Slack.
 
BRANSJEERFARING
• Stiftelse og organisasjon 
• Magasin og tidsskrift 
• Offentlig sektor
• Finans
• IKT, konsulent og rådgiving
• Handel
• Reiseliv
• Forlag 
• Kultur 
 
SPRÅK
Norsk: Morsmål
Engelsk: Godt både skriftlig og muntlig.
Svensk: God forståelse av språket.

REFERENSER
Oppgis på forespørsel. 
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