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Sammendrag 
Jehans Jr Storvik er en erfaren system- og fullstackutvikler, med kjernekunnskap i DevOps 
og drift av nettverk i skyen. Han kan utvikle en fullstendig applikasjon fra start til slutt, samt 
sette opp og drifte applikasjonen i skyen. Kompetanse fra industri, nærings- og 
forretningsutvikling, og finans.  
 
Mastergrad i Nettverk- og System Administrasjon fra Universitet i Oslo, og bachelorgrad i 
Systemutvikling fra NTNU avd. Gjøvik.  
 
Har utover dette god kunnskap i eCommerce/nettbutikk, og digital markedsføring via 
SEO/Google AdWords.  
 
Er omgjengelig, fungerer bra sosialt, og opptatt av å fungere bra i team med andre. 
 
Jehans er også daglig leder og medgründer i selskapet OffCenit AS, og har gjennom sin tid 
her opparbeidet seg god forståelse for det å drive et selskap, samt forretningsutvikling.  

Nøkkelkvalifikasjoner 
● Mobilutvikling til iOS og Android i C# 
● Backend utvikling PHP / Node / C#  
● Frontend HTML / CSS / Javascript / Vue 
● .NET Systemutvikling i C# 
● DevOps - Linux, Git, Docker/Kubernetes/Helm, og CI/CD(Kontinuerlige leveranser / 

Integrasjon) 
● Skyteknologier som Google Firebase/Firestore, Google Cloud Platform, Digital Ocean.  
● Agile og smidig utvikling 
● Databaser som SQL ,og NOSQL.  
● Nettsideutvikling & CMS’er som Wordpress og Craft CMS 
● API Integrasjoner i XML/SOAP/REST  



Har også god kompetanse i 
● C++ 
● Python 
● Java 
● Digital Markedsføring ved SEO & Google AdWords 
● eCommerce - Nettbutikk og digitalt salg 
● Analyse og statistikk av salg og lønnsomhet på nettsider.  
● Laravel 

Nøkkelprosjekter 

GLØR Partner mobilapplikasjon 
Stikkord: Apputvikling iOS & Android, Systemutvikling i C#, Node, Vue, HTML, CSS, Google 
Cloud Platform, Firebase, DevOps, Agile, NOSQL 
 
Periode:  
02.2019 - 09.2019 
 
Beskrivelse:  
GLØR Partner er GLØR sin avdeling rettet mot næringslivet og bedriftskunder. Typiske 
tjenester er utsett og henting av søppelcontainere på byggeplasser ol. De ønsket i 2019 å 
digitalisere bestillingsprosess av søppelcontainere gjennom en mobilapp, som da gikk via 
telefon og epost.  
 
Rolle:  
Design og utvikling av mobilapplikasjonen, samt rådgivning på hvordan den burde fungere. 
Applikasjonen ble utviklet i tett samarbeid med kunde, og en sluttbruker testgruppe.  
 
Resultat: 
Applikasjonen ble lansert 06.2019, etter en utviklingsperiode på 4 måneder. Applikasjonen 
ble svært godt mottatt av næringslivet. Bestilling av nye containere gjøres enkelt i appen, 
samt tømming når de er fulle, og det gir god oversikt.  “- Vi har full oversikt over prosjektene 
våre i appen, og bestilling av containere er kjempeenkelt, sier Rune.” Les mer på 
http://www.e-pages.dk/lillehammerbyavis/268/article/1004428/10/1/render/?token=c8ec5
3dfa29061d6806f86a61773233a&fbclid=IwAR0nVnGjWgm16ZMNvuV1JeH0G6Xcrh9oyt7Ix
pz7vIAujbtSO13aFglIA0M 
 

Axo Finans - Utvikler 
Stikkord: API Integrasjoner i SOAP/XML/REST, PHP, DevOps, 
FrontEnd(HTML/CSS/Javascript), Java, CI/CD, Laravel 

http://www.e-pages.dk/lillehammerbyavis/268/article/1004428/10/1/render/?token=c8ec53dfa29061d6806f86a61773233a&fbclid=IwAR0nVnGjWgm16ZMNvuV1JeH0G6Xcrh9oyt7Ixpz7vIAujbtSO13aFglIA0M
http://www.e-pages.dk/lillehammerbyavis/268/article/1004428/10/1/render/?token=c8ec53dfa29061d6806f86a61773233a&fbclid=IwAR0nVnGjWgm16ZMNvuV1JeH0G6Xcrh9oyt7Ixpz7vIAujbtSO13aFglIA0M
http://www.e-pages.dk/lillehammerbyavis/268/article/1004428/10/1/render/?token=c8ec53dfa29061d6806f86a61773233a&fbclid=IwAR0nVnGjWgm16ZMNvuV1JeH0G6Xcrh9oyt7Ixpz7vIAujbtSO13aFglIA0M


 
Periode: 
01.2015 - 03.2016 
 
Beskrivelse: 
Axo Finans er en finansagent/lånemegler som formidler forbrukslån, lån, og refinansiering, 
med opp til 20 banker. De hadde i 2015 behov for en IT utvikler som kunne vedlikeholde 
eksisterendes systemer/nettsider, og lage nye forretningskritiske integrasjoner mot 
samarbeidsbanker sine API’er.  
 
Rolle: 
Systemutvikler for å lage nye integrasjoner mellom sine API’er for sending av lånesøknader 
til banker, og videreutvikling av internt Java CRM/ERP system, og nettside.  
 
Resultat:  
Nye integrasjoner mot fire nye banker for automatisk sending av lånesøknader, som førte til 
nye forretningsområder og en svært betydelig økt omsetning for bedriften. Videreutvikling av 
internsystemer som førte til mindre ressursbruk fra de ansatte, og økt effektivitet.  
 
Axo Finans ble i 2019 solgt for 270 millioner NOK.  
 

Nettverksdrift i OffCenit AS 
Stikkord: Linux, DevOps, Sky, SQL & NOSQL, Docker, CI/CD, 
 
Periode: 2017 - Pågående 
 
Beskrivelse: 
OffCenit AS har gjennom sin periode utviklet mange nettsider og tjenester som må driftes 
for forskjellige kunder, med krav om oppetid på 99,7%. Tjenestene har behov for stabilitet, 
samt raske responstider. Det er også kontinuerlig nye tjenester som skal settes ut i 
produksjon. Det er forskjellige systemer som driftes, i alt fra mobile applikasjoner, nettsider, 
nettbutikker, applikasjoner i Docker, og databaser. 
 
Rolle: 
Ansvarlig for å holde vedlikeholde og oppdatere de tjenester som kjører i sky, samt å 
produksjonssette nye tjenester i sky. Å velge korrekt teknologi til drift, enten det er en Linux 
VPS, eller en tjeneste i et Docker image. Bruk av monitoreringssystemer som sjekker at 
tjenester kjører uten feil. Oppsett av sikkerhetssystemer mot hacking.  
 
Resultat: 
Der mange velger å outsource sin drift av tjenester til tredjepartsleverandør, så gjør OffCenit 
dette selv internt. Dette fører til en stor økonomisk gevinst, en kortere vei til lansering av nye 
tjenester, og enkelt vedlikehold av eksisterendes tjenester. 



Curriculum Vitae 
Navn: Jehans Jr Storvik 
Adresse: Leirvika 2b, 2608 Lillehammer 
Tlf: 90970172 
Epost: jehans.storvik@offcenit.no 
 
Utdanning 
2014-2016 Mastergrad i Nettverk og Systemadministrasjon ved Universitet i Oslo 
2011-2014 Bachelor i Programvareutvikling ved Høgskolen i Gjøvik(Nå NTNU). 
2008-2011 Studiespesialisering med vekt på realfag ved Otta videregående skole. 
 
Arbeidserfaring 
2017 - Daglig leder & utvikler i IT selskapet OffCenit AS 
2016 - 2017 Selvstending næringsdrivende i IT selskapet JEIT 
2015 - 2016 Systemutvikler hos Axo Finans 
2014 Juni-august, internship som systemutvikler i .NET C# hos Norkart avd. Lillehammer 
2012 - 2013 Fagassistent i programmering(C++) ved høgskolen i Gjøvik. 
 
 
Språk 
-Norsk. 
-Engelsk. 
 
Forskningspublikasjoner 
Quickeval: A web application for Psychometric Scaling Experiments, 2015 SPIE Journal 
Library. 
 


