
Thomas Aagaard Poulsen - CV 

 

 

 
 

 

Personlige oplysninger 

Navn: Thomas Aagaard Poulsen 

Adresse: Svanes Torv 2, 1 th.  

 8700, Horsens 

Tlf.nr.: 27 62 63 18 

Email: thomas-aagaard-poulsen@hotmail.com  

Fødselsdato: 28. februar 1993, 27 år 

Hjemmeside: www.thomas-aagaard.dk 

 

IT 

- Godt kendskab til Asp.net, C#. 

- HTML, CSS, PHP, JavaScript, Bootstrap, jQuery, React. 

- Erfaring med Umbraco, Drupal. 

- Stor erfaring med WordPress og Shopify. 

- Erfaring med Photoshop, Illustrator. 

 

Erhvervserfaringer 

Vikararbejde 

• Aarhus Universitetshospital (Flytning af kommunehospitalet, februar 2019 – august 2019)  

Praktik 

- Generaxion (juni 2020 – oktober 2020, arbejde med udvikling af Umbraco hjemmeside) 

- Viral Web (arbejde med udvikling af hjemmesider samt design) 

Udtalelse efter praktikforløb hos VIRAL WEB ApS 

  

 

Thomas Poulsen har været ansat som Multimediedesigner praktikant hos VIRAL WEB ApS i perio-

den 21-08-2018 til og med den 14-12-2018. 

http://www.thomas-aagaard.dk/
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Arbejdsopgaverne har været mange med hovedområdet indenfor WordPress, WooCommerce og 

Bootstrap. Her er der blevet arbejdet med HTML, CCS, JavaScript og meget mere. Alle opgaver er 

blevet løst til vores fulde tilfredsstillelse. 

Thomas arbejder meget selvstændigt og kan håndtere at have flere bolde i luften, derudover kan 

han komme med konstruktive løsninger og gode ideer. Thomas har vist gåpåmod og været en 

dygtig og ansvarsfuld medarbejder. 

Thomas har været meget vellidt blandt kollegaer, hvor han altid har været parat til at give en 

hjælpende hånd, samtidig er han meget nem og behagelig at omgås. 

Skulle der være behov for yderligere information, står vi gerne til rådighed med uddybende op-

lysninger. 

 
  

  Risskov, 04-01-2019 

 

  VIRAL GROUP ApS, 38671111 

 
 

 
 

Daniel Jensen 

 

Lagerassistent | Carl Christensen A/S | Brabrand  aug. 2017 – aug. 2018 

Vikarjobs |  

• Jensen Plus 

• VUC-rengøring 

• Dahetra  

• Skandia Laser Teknik A/S 

• Carpenter ApS 

• Søstrene Grene import A/S  

• Freja Transport A/S 

• DSV Road A/S  

 

Uddannelse 

• Professionsbachelor i webudvikling (Erhvervs akademiet Aarhus) 14 august 2019 – 11 januar 

2021. 



Thomas Aagaard Poulsen - CV 

 

 

 
 

 

• Multimedie Designer (Erhvervs akademiet Aarhus) Internationale linje| 1 februar 2017 – 16 

jan 2019 

• Webintegrator (Aarhus Tech/ Viden Djurs) | jan 2015 – okt. 2016 

• Beredskabsstyrelsen 2014 feb. – okt. 2014  

• Mure og tømrer grundforløb (EUC Nordvest september 2013 – december 2013) 

• HTX – Thisted (EUC Nordvest) | 2010 -2013 

• Blidstrup efterskole 2009 – 2010 

• Lødderup friskole 1999 - 2009 

 

Sprog 

Engelsk (tale, læse, skrive) 

Dansk (tale, læse, skrive) 

Kursus 

Førstehjælpsbevis  

Som person 

Hvis jeg skulle beskrive mig selv:  

- Er jeg en venlig og glad person, som er åben for nye udfordringer og har sund fornuft. Er en 

positiv person og altid glad.   

Hvad min omgangskreds synes om mig: 

- At jeg er et multikulturelt menneske som er god til at imødekomme mennesker og jeg er 

socialt anlagt. 

- At jeg er en pålidelig person. 

- Stille og rolig, tillidsfuld og omgængelig person. 

 

Fritidsinteresser 

I min fritid bruger jeg tid på at løbe, træne i fitness, fiske og om sommeren ror jeg i kajak. Interesserer 

mig for fodbold (Chelsea fan), film og venner. 

Familie 

- Jakob Aagaard Poulsen (Far) Landinspektør  

- Anne Have Poulsen (Mor) Sygeplejerske 

- Marie (søster) Medicin studerende  

- Maja (forlovede) Handicaphjælper  


