Anuwat Prasertchat
Front-End Utvikler

Kontaktinfo

Profil

Epost
anuwat94@hotmail.no

Jeg er en positiv og jordnær mann på̊ 26 år som er oppvokst i Norge. Jeg er
glad i og lære nye ting, og har tidligere drevet med fotball og kampsport. Jeg
har erfaring fra logistikk, hvor jeg i perioder hadde lederansvar. Oppgavene
omfattet fordeling av arbeidsoppgaver, bagasjehåndtering og avdelings drift.

Linkedin
www.linkedin.com/in/anuwat-prasert
chat-0282a1a6/
Hjemmeside
anudev.com
Github
https://github.com/anuwatp

Ferdigheter
●
●
●
●

Teamarbeid
Problemløsning
Kundeservice
Logistikk

Teknologier
HTML, CSS/Sass, JavaScript,
React, Node.js, Express, Git,
Heroku, MongoDB, MySQL

Språk
Norsk, Engelsk og Thai

Interesser
Trening, friluftsliv og reise

Annet
Førerkort klasse B

Kombinasjon av jobb og studier har lært meg viktigheten av ansvar og
punktlighet, og jeg er opptatt av å ta et helhetlig ansvar for de
arbeidsoppgavene jeg blir tildelt. I løpet av tiden etter studiet har jeg utviklet en
brennende interesse for webutvikling og jeg er derfor svært motivert for å jobbe
innenfor dette arbeidsområdet.
Som person er jeg blid, kreativ, sporty, og jeg liker å være sosial med både
familie, venner og kollegaer.

Utdanning
Bachelor i Informasjonssystemer: IT-ledelse, Høgskolen i Østfold
August 2014 - Juni 2018
● Forstå samspillet mellom teknologi, mennesker og organisasjon.
● Planlegge, utvikle, evaluere og teste IT-systemer.
● Hvordan en virksom kan utnytte IKT.Kunnskap om ledelse,
bedriftsøkonomi, markedsføring og organisasjonskultur.
● Lage effektive og brukervennlige programmer.

Videregående opplæring
August 2012 - Juni 2013
● Påbygg som gav generell studiekompetanse.
August 2011 - Juni 2012
● IKT-servicefag
August 2010 - Juni 2011
● Service og samferdsel

Arbeidserfaring
Flyarbeider i SAS Ground Handling Norway AS, Oslo Lufthavn
Juni 2014 - D.D.
● Arbeidsoppgavene består av bagasjehåndtering, service og logistikk
● Hatt lederansvar som omhandler fordeling av arbeidsoppgaver og bistå
andre avdelinger.

Servicemedarbeider i SAS, Oslo Lufthavn
Juni 2011 - August 2013
● Utøve god kundeservice.
● Hjelpe reisende med billetter og bagasjetag.
● Vedlikehold og håndtering av billettautomatene.

