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Utdanning
2009—2011: Enkeltemner på masternivå, Universitetet i Oslo
Studieprogram: IT – språk, logikk, psykologi. Studieretning: Logikk og naturlige språk.
Påbegynt mastergrad som deltidsstudium. Har nå permisjon. Karaktersnitt hittil: B.
2006—2009: Bachelor i realfag ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo
Studieprogram: IT – språk, logikk, psykologi. Studieretning: Logikk og naturlige språk.
Karaktersnitt: B.
2003—2006: Allmenne, økonomiske og administrative fag ved Nesodden videregående skole
Arbeidserfaring
2013—nå:

Senioringeniør, Universitetets senter for informasjonsteknologi, Universitetet i Oslo
Fagansvarlig systemadministrator for identitetsforvaltningssystemet Cerebrum for
kunder i universitets- og høgskolesektoren. Mellomvareløsninger og dataintegrasjon.

2010—2013: Overingeniør, Universitetets senter for informasjonsteknologi, Universitetet i Oslo
Utvikling, drift, support og dokumentasjon av e-postsystemet og chat-tjenesten til UiO,
samt utvikling og drift av e-postsystemet til Fronter. Standardisering, koordinering og
organisering av meldingstjenestene til UiO.
2010—nå:

Selvstendig næringsdrivende, Tobias Langhoff Verdensveveri (enkeltpersonforetak)
Diverse frilansarbeid innen IT-drift og webutvikling.
Kunder: Flamme Forlag, Radio Nova, Oslo Roller Derby

2009—2010: Avdelingsingeniør, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo
Deltidsjobb i IT-driftsgruppa. Første- og andrelinjesupport for Windows og Linux for
studenter og ansatte.
2008—2010: Vakt på PC-stue, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
Deltidsjobb som førstelinjesupport for studenter.
2009:

Vitenskapelig assistent og utvikler, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo
Deltidsjobb med utvikling av språkteknologiske verktøy i Java på prosjektet WeScience,
sammen med Universitetets senter for informasjonsteknologi og Institutt for informatikk.

2007—2009: Gruppelærer, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo
Gruppelærer i to innføringskurs i objektorientert programmering, ett i databaser, og ett i
logikk. Undervisning i plenum og retting av obligatoriske oppgaver.
2005—2010: Markedsassistent, Bergsala AS
Promotering av Nintendo-produkter på messer og events, oversetting av pressemateriell
fra engelsk, korrekturlesing, organisering av større arrangementer, med mer.

Frivillig arbeid/tillitsverv
2016—nå:
2016—nå:
2014—2016:
2013—2015:
2015:
2014:
2013:
2012—2015:
2010—2015:
2011—2012:
2011—2012:
2010—2012:
2010—2011:
2009—2012:
2009—2011:
2006—2009:

Kasserer (2017), lokalt tillitsvalgt og styremedlem i Norsk Tjenestemannslag – UiO
Styremedlem (2016) og styreleder (2017) i sjakklubben Kampen på brettet
Styreleder i borettslaget AS Kjølberggaten 1 (70 boenheter, stiftet 1929)
Non-Skating Official (funksjonær) i Oslo Roller Derby Klubb
Medlem av Studieutvalget i Norsk Tjenestemannslag – UiO
Leder av sekretariatet for Representantskapet i Det Norske Studentersamfund
Foreningsansvarlig i Hovedstyret i Det Norske Studentersamfund
Styremedlem og programleder i Radio Nova, Studentradioen i Oslo
Web-utvikler, IT-drift og lydtekniker i Oslostudentenes Radioclub, Studentradioen i Oslo
Medlem av Landsstyret i Norsk Studentorganisasjon
Leder av Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Oslo
Representant i Studentparlamentet og Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Oslo
Studentrepresentant i Nasjonalt fagråd for informatikk
IT-ansvarlig i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg ved Universitetet i Oslo
Medlem av Fagutvalget ved informatikk ved Universitetet i Oslo
Funksjonær for The Pokémon Company

2007—2009: Medlem av styret i Filologisk Forening (FF) og Uglebo
IT-ansvarlig i 2007, nestleder i 2008, og leder i FF (samt styreleder i Uglebo) i
2009. FF er fakultetsforeningen på Det humanistiske fakultet og driver blant annet
det allmennkulturelle tidsskriftet Filologen og puben Uglebo, som er studentkjelleren på
HF og har en årlig omsetning på ca. 1,5 mill. kr. Har i forbindelse med disse vervene
tatt en rekke kurs i regi av SiO Studentliv, som leder- og økonomikurs.
Kunnskap
Generelt:

Stor arbeidskapasitet og iver for å få ting gjort. Hadde over normert studieprogresjon i
studietida, samtidig som jeg hadde deltidsjobber og flere tunge frivillige verv ved siden
av studiene. Har leder- og organisasjonserfaring fra disse frivillige stillingene. Er godt
vant til å jobbe både i store og små team, samt aleine. Løsningsorientert, sosial og
omgjengelig.

Erfaring:

Drift og support av større systemer (60 000–250 000 brukere) som både er utviklet in
house, og som består av fri programvare-komponenter. Skripting, automatisering,
oppsett av produksjons-, test- og utviklingsmiljøer. Utvikling av større programsystemer
i prosjektarbeid. Er vant med metodologier som Scrum og DevOps.

Teknologi:

Utvikling, installasjon, drift og support (alt fra første- til tredjelinje) av større Windowssystemer (IBM Tivoli Management Framework, Microsoft Exchange) og Linuxsystemer (Red Hat Enterprise Linux, Fedora, HP ServiceGuard, Exim, Cyrus, Nginx,
CFEngine, SpamAssassin, Sympa). Utvikling i Java og Eclipse. Scripting og webutvikling, herunder Ruby, PHP, Perl, Python og SQL, og drift av websystemer. Har
arbeidet med samarbeidsverktøy som Git og Mercurial (og SVN og CVS), Atlassian
JIRA, Stash og Bitbucket, og GitHub.

Språk:

Norsk og dansk morsmål, flytende engelsk skriftlig og muntlig, noe kjennskap til
skriftlig og muntlig fransk.
Referanser og attester oppgis ved forespørsel.

