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12.12.1994

Nøkkelkompetanser
.NET, C#, PHP, MySQL, Backend Development, API-integrasjon, Informasjonssikkerhet, AngularJS,
TypeScript, HTML, CSS og JavaScript, Vue.js, Laravel, Eloquent, Windows Services.

Utdanning
2011 – 2012

Flora VGS: IKT Servicefag

2010 – 2011

Flora VGS: Elektrofag

Yrkeserfaring
2015 – Nå

ABAX Bergen AS – Systemutvikler
Utvikling av web applikasjoner med C# og .NET rammeverket, microservice
arkitektur, CQRS, EventSourcing samt AngularJS og TypeScript.

2014 – 2015

FrontTek AS – Webutvikler
Utvikling og modifikasjon av Joomla utvidelser, mobil-optimalisering samt
backend programmering av interne system ved hjelp av PHP.

2012 – 2014

Elkem Bremanger AS – IT Lærling
Assisterte med feilsøking av bærbare PC-er, servere og anna teknisk utstyr,
gjorde administrative oppgaver ved hjelp av Active Directory samt ga support
for interne system og programmer.
Fikk "Meget Bestått" på fagprøven.

Sertifiseringer





Microsoft Specialist: Programming in C#
MCPS: Microsoft Certified Professional
MTA: Software Development Fundamentals
Zend Certified PHP Engineer

Prosjekter
Utleiesystem.no – Multi-Tenant SaaS Web Applikasjon
Utvikling og drift av multi-tenant web applikasjon for bilutleiebransjen, bygget i PHP og benytter Slim
Framework for routing, Eloquent for domene modeller og Twig som templating språk, samt Vue.js for
diverse databinding oppgaver.

Vacym.no – Web Applikasjon
Utvikling av web applikasjon for treningssentre som vil tilby dag- og ukespass, web applikasjonen er
integrert med Stripe Connect som betalingsløsning for å ta «avgift» for bruk av applikasjonen.
Bruker Slim Framework for routing, Eloquent for domene modeller, Twig som template språk, Vue.js
for diverse frontend databinding oppgaver, samt generere og validerer nettsiden QR koder ved kjøp
av billetter.

DSS – Digital Infoskjermløsning
Ledet utvikling av digital infoskjermløsning hos Elkem Bremanger AS som lærling, hvor vi utviklet en
web basert applikasjon hvor avdelingsledere kan laste opp PowerPoint filter som blir konvertert til en
«Bilde Slider» som kan kobles opp mot infoskjermene på avdelingene.
Maskinvaren infoskjermene brukte en Raspberry PI (Liten System-on-a-Chip PC), som ble satt opp
med Chromium nettleseren i Kiosk modus (fullskjerm) som koblet seg opp til «avdelingssiden» hvor
innholdet av PowerPointen vises.

Diverse



Webutvikler Helge Sverre H. Liseth – Enkeltmannsforetak som driver med frilansoppdrag.
ProffBit DA – Medeier i DA selskap som leverer webutviklingstjenester til bedrifter.

Referanser




Thomas Ornell – tidl. CTO i Fronttek AS, +47 909 91 108
Pål Mattias Knutsen – Daglig Leder i ProffBit DA, +47 953 04 808
Jarle Halvorsen – Teamleder i ABAX AS, +47 905 47 887

Skryt
"Vi er strålende fornøyd med arbeidet til Helge Sverre. Det beste med han er at han forstår hva du
ønsker å skape, og bygger det på en bedre måte enn du kan se for deg. Så, om du har en businessidé
som inneholder en nettside, lager Helge Sverre akkurat slik du vil ha den - mens dere kan gå rett i
gang å skaffe kunder og salg!"
- Christian Thalberg (Vacym.no)

