CURRICULUM VITAE

PERSONLIGE OPPLYSNINGER
Navn

BLIXGÅRD, HÅVARD KVALVÅG

Adresse

BÅTSMANNSVEGEN 33, 9014 TROMSØ

Telefon

917 39 092
haavard@gix.no
23.07.1976

E-post
Fødselsdato

UTDANNING OG OPPLÆRING
• Tidsrom
• Navn på opplæringsinstitusjon
• Viktigste faglige ferdigheter og kurs
• Tittel på oppnådd kvalifikasjon

August 2005 – Mars 2007
Universitetet i Tromsø
Telemedisinske kurs og prosjektoppgaver.
Fordypning i telemedisin

• Tidsrom
• Navn på opplæringsinstitusjon
• Viktigste faglige ferdigheter og kurs
• Tittel på oppnådd kvalifikasjon
• Nivå i internasjonalt
klassifikasjonssystem

August 1997 – April 2004
Universitetet i Tromsø
Distribuerte applikasjoner og operativsystemer
Sivilingeniør i Informatikk
Master of Computer Science

• Tidsrom
• Navn på opplæringsinstitusjon
• Viktigste faglige ferdigheter og kurs

Juli 2000 – Desember 2000
Queensland University of Technology, Brisbane, Australia
Introduction to Computer Graphics (Computer Science)
Introduction to E-commerce (Business)
Professional Communication and Negotiation (Business)
Kursene er tatt som del av siv.ing-graden fra Universitetet i Tromsø

• Tittel på oppnådd kvalifikasjon

ARBEIDSERFARING
• Tidsrom
• Arbeidsgivers navn og adresse
• Type virksomhet eller sektor
• Yrke eller stilling
• Viktigste arbeidsområder og ansvar

August 2005 - Nå
Universitetet i Tromsø, IT-avdelingen
Brukerstøtte
Deltidsansatt i orakeltjenesten som avdelingsingeniør.
Førstelinje brukerstøtte for studenter og ansatte på universitetet både via telefon, og direkte i
skranke.

• Tidsrom
• Arbeidsgivers navn og adresse
• Type virksomhet eller sektor
• Yrke eller stilling
• Viktigste arbeidsområder og ansvar

Juni 2004 – Juli 2004
Universitetet i Tromsø, IT-avdelingen
Brukerstøtte
Fulltidsansatt sommervikar i orakeltjenesten
Førstelinje brukerstøtte for studenter og ansatte på universitetet

Side 1 - Curriculum vitae for
Blixgård, Håvard Kvalvåg

For ytterligere opplysninger:
Telefon: 917 39 092
E-mail: haavard@blixgard.no

• Tidsrom
• Arbeidsgivers navn og adresse
• Type virksomhet eller sektor
• Yrke eller stilling
• Viktigste arbeidsområder og ansvar

1999 – 2004
Universitetet i Tromsø, IT-avdelingen
Brukerstøtte
Deltidsansatt i orakeltjenesten som orakel og terminalvakt
Førstelinje brukerstøtte for studenter og ansatte på universitetet.
Ansvar for daglig drift av datasal på universitetsbiblioteket.

PERSONLIGE FERDIGHETER OG
KOMPETANSE

MORSMÅL

NORSK

ANDRE SPRÅK
• Kilde
• Leseferdigheter
• Skriveferdigheter
• Muntlige ferdigheter

• Kilde
• Leseferdigheter
• Skriveferdigheter
• Muntlige ferdigheter

SOSIALE FERDIGHETER OG
KOMPETANSER

TEKNISKE FERDIGHETER
OG KOMPETANSER

RELEVANTE FERDIGHETER
OG KOMPETANSER

FØRERKORT
ANDRE OPPLYSNINGER
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ENGELSK
Tok 3-årig engelsk på videregående. Har i tillegg et 6-måneders opphold i Australia med
undervisning på engelsk, i tillegg til daglig bruk av språket under oppholdet.
Meget gode
Meget gode
Meget gode
TYSK
Har hatt tysk på skole i 4 år. Som valgfag på ungdomsskole og andrespråk på videregående
skole.
Grunnleggende
Grunnleggende
Grunnleggende
Gjennom min stilling som terminalvakt og orakel ved Universitetet i Tromsø har jeg lært å løse
problemer i samarbeid med andre rundt om på IT-avdelinger på universitetet. Dette har foregått
både via epost og telefon i tillegg til i muntlig form. Dette har gjort meg dyktigere til å sette meg
inn i andres problemer, og gitt meg ferdigheter i forhold til å kommunisere med kolleger fullføre
arbeidsoppgaver.
Mine interesser utenfor fagfeltet er hovedsakelig snowboard og jakt i tillegg til musikk og kultur
generelt.
Jeg har hatt PC siden jeg var 14 år. Har erfaring med installasjon og utskifting av komponenter.
Har også inngående erfaring som bruker av Windows-baserte systemer.
Gjennom stillingen som terminalvakt og orakel har jeg i hovedsak jobbet opp mot Linux-baserte
servere, og også noen arbeidsstasjoner. Jeg har også driftet en egen Linux-server som har stått
på universitetets nettverk gjennom Tromsøstudentenes Dataforening hvor jeg har vært medlem i
studietiden.
Gjennom min utdanning har jeg vært innom en rekke programmeringsspråk og standarder bl.a.:
C/C++, Java, Python, CORBA, PHP, XML, MySQL, PostgreSQL, TCP/IP.
I diplomoppgaven brukte jeg C++ på Symbian-plattformen på en Nokia N-gage.
På fritiden har jeg programmert en del på egenhånd. Dette har i hovedsak vært objektorientert
programmering i C++. Utviklingsverktøy har i hovedsak vært Visual Studio 6.0 i Windows, og
XEmacs i Linux.
Disse små prosjektene jeg har hatt på fritiden har gitt meg verdifull praksis og innsikt i
programmering og forskjellige biblioteker jeg har inkludert.
Klasse B.
Kontaktperson for Orakeltjenesten ved Universitetet i Tromsø:
Einar Fagertun, tlf: 776 46801.

For ytterligere opplysninger:
Telefon: 917 39 092
E-mail: haavard@blixgard.no

