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Personlige oplysninger
Kenneth Harris Holst
Ahlgade 8a, 1.tv, 4300 Holbæk
Telefon: 22 25 63 46
E-Mail: harrisholst@gmail.com
Kørekort: B og truckkort
Født: 12/05 1972
Civilstand: forlovet
Børn: Magnus 3 år, Josefine 17 år og Katrine 20 år.

Kompetencer:
Web:
•

Design og webkodning.

•

PHP, HTML, CSS, MYSQLI, Bootstrap, JS.

•

Databasedesign og opbygning.

•

Opbygning af sider og projekter fra bunden såvel som i CMS.

•

Wordpress - både almindelig installation med og opsætning samt
Custombuild fra bunden med child themes.

•

Projektstyring (Git).

•

Projektledelse med ansvar for gennemførelse af projekter til en deadline.
med kunder, samt koordinering af - og med, eksterne kodere
(f.eks i Indien).

•

Projektdokumentation, planlægning og overblik (Gantt).

•

Erfaring med forskellige webshops og cms.
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Undervisning:
•

Undervisning og undervisningsplanlægning.

•

Kontaktlærerrolle, Evaluering, karaktergivning.

•

Målorienteret (målstyret) undervisning.

•

Undervisning i bl.a.:

•

PHP, HTML, CSS, MYSQLI, Bootstrap

•

Responsivt design, Dynamisk indhold, JS (introduction)

•

WordPress, installation, opsætning og customization.

•

Iværksætteri og innovation, og andre ’bløde fag’

Og alt det andet praktiske der følger med i at have egne klasser i ca. 2½ år.

IT:
•

Klargøring, opstilling, opsætning og servicering af Pc’ere.

•

Opsætning af netværk, både kablet og trådløst.

•

Opstilling og opsætning af netværksprintere.

•

Afvikling af Pc’ere med fortrolige/personfølsomme oplysninger.

•

Fejlretning.

•

Support, både pr. telefon såvel som ”onsite” og fjernsupport.

•

Grundigt kendskab til Microsoft Windows.

•

Kendskab til Linux. Kendskab til apache web server.

•

Grundigt kendskab til Microsoft Office.

•

Endvidere Godt forståelse for Adobe pakken og

•

Generel god intuition indenfor software og kendskab til mange
programmer.
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Erhvervserfaring:
Okt. 19’ – nu

Webudvikler i-Strategi, Holbæk
Wordpress, HTML, CSS, PHP, projektstyring, kundekontakt
Opbyning fra bunden og overtagelse af projekter.

Aug. ’19 – nu

Underviser på Tølløse skole, område kildedam.
Java på begynderniveau.

Maj ’19 – nu

Medarbejder hos Vitro Festudlejning.
Opstilling af Festtelte, udkørsel og afhentning af ordre.

Aug. ’18 – Maj ’19

Produktionsmedarbejder Pro-Ren, Holbæk.
Produktionsmedarbejder danPlast, Holbæk.

Marts ’18 – Aug. ’19

Webudvikler Webtimiser, Holbæk.
Wordpress, HTML, CSS, PHP, projektstyring, kundekontakt

Dec ’13 – Juni’ 16

Underviser på hovedforløbet, web-intergratoruddannelsen.
Bl.a. HTML, CSS, PHP, Bootstrap,

Nov ’16 – Dec ’16

Underviser på grundforløbet og hovedforløbet,
web-intergratoruddannelsen. HTML, CSS, PHP, Bootstrap, JS.

2013

Webudvikler for Playnation.eu.
PHP, DooPHP
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Personlige Kompetencer:
Optimistisk:
Man får kun det ud af dagen man selv lægger i den, og jeg vil gerne have
noget godt ud af livet.

Udadvendt:
Om det er møde nye mennesker, tale foran folk (også mange folk),
eller bare almindelig hensyntagen, så klarer jeg det hele.

Selvstændig:
Jeg tager gerne ansvar for mine egne opgaver (og handlinger).

Energisk:
På den gode måde.

Teamplayer:
Respekt for kunder og kollegaer.
Desuden er jeg fleksibel og mødestabil.

Uddannelse / Kurser:

Web-integratoruddannelsen, RTS CMK, Roskilde.
HGS, EUC Nordvestsjælland.
Kreativ Medie, EUC Nordvestsjælland.
Adgangskursus til Ingeniørstudiet, Aalborg Universitet.
Enkeltfag på studenterkursus:
2.års Engelsk a-niveau og 2.års Historie a-niveau
Biologi c-niveau, Geografi c-niveau og 1.års Engelsk b-niveau.
Førstehjælp.
Kvalitetsbevidsthedskursus i forbindelse med ISO 9001 certificering.
Kemikaliekursus.

Sprog:
Dansk (Modersmål), Engelsk (Godt), Tysk (Middel), Fransk (En lille smule).
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Fritiden:
Jeg har altid været god til at aktivere mig selv, og i min fritid har jeg blandt andet:

Lavet computere for – stort set – alle jeg kender og til fattige børn på Filippinerne
og til hospitaler i det tidligere Sovjetunionen.
Været frivillig ved Roskildefestivalen (vagtleder/tårnvagt) og Ringstedfestivalen.
Været spejderleder, drevet en børneklub.
Været statist i flere danske film og serier, samt musikvideoer og reklamer.
Spillet teater, lavet musik for sjov (og til – indtil videre - ét teaterstykke).
Læst en masse bøger.

Jeg kan godt lide at bruge tid på:

Min forlovede og mine børn.
Kulturlivet i Holbæk (var formand for bestyrelsen i Holbæk Dramatiske Klub og er
pt. I bestyrelsen på Spiren – Holbæk Sangskriver og komponistforening).
Kode Hjemmesider.
Gode venner.
Computere, film, musik og bøger.
Se teater og comedy.

