
Profil	 Jeg har arbejdet med udvikling af webservices siden 2002 hos firmaer som bl.a. 
DIBS og Issuu. Med en kandidatgrad i datalogi har jeg et solidt teoretisk 
fundament, mens mange års praktisk erfaring har givet mig en pragmatisk vinkel 
på softwareudvikling.


	 

	 Mit arbejde i spilbranchen har givet mig erfaring med komplekse systemer og 

problemstillinger, og en smag for den kreative vinkel.


Erfaring	 2015—        : Freelance softwareudvikler, Stephanie Munck 
 Freelanceopgaver omfattende rådgivning, prototyping, visualisering og 

udviklingsopgaver, med teknologier som f.eks. Angular, Rails, Elasticsearch, 
geodata, Docker, D3.js.


	 2017—2017: CTO/Senior softwareudvikler, Indblik Inc. 
Hovedansvarlig for teknologivalg, arkitekt, lead udvikler (frontend og backend) på 
webplatform for en organisatorisk analysemetode som gennem stafetter med 
deltagere afdækker vigtige spørgsmål i en organisation. Platformen omfatter også 
værktøj til visualisering og analyse af rå data. 

	 2012—2015: Senior softwareudvikler, Cape Copenhagen

	 Arkitekt, udvikler (frontend og backend) samt systemopsætning på en webservice 

som indsamler, forædler og indekserer data fra kommunale websites med det 
formål dels at finde indikationer for kommende kommunale udbud, dels at finde 
uddybende information om eksisterende kommunale udbud.


	 

	 Arkitekt, udvikler og systemopsætning af spilservere med brugerhåndtering, 

dataindsamling, sproghåndtering, versionering og gamestate-håndtering.


	 2009—2012: Senior softwareudvikler / projektleder / team lead, Issuu	 	
Backend-udvikling for en social, online publishing platform i stor skala. 
Håndtering af millioner af dokumenter, hundredevis af cloud-servere.


	 Frontend-udvikling af mindre komponenter. 


	 Projektledelse af online print projekt med det formål at kunne standardisere Issuu-
dokumenter til online print services.
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	 Team lead i overgangsperiode til scrum. Jeg hjalp med at tilrettelægge og 
gennemføre ændringer til udviklingsprocessen da Issuu voksede fra 10 til 60 
medarbejdere.


	 2006—2009: Game programmer, Deadline Games

	 Game programmer på flere uudgivne AAA-titler, bl.a. ‘Faith and a .45’. Arbejde 

med overordnede systemer som fysiksimulation, planning AI og menu-systemer, 
såvel som nusseri med spildetaljer og gameplay.


	 Tools programmer ved overgang til ny game engine. 

	 

	 Hurtige iterationer over prototyper og demo-versioner.


	 2002—2006: Software udvikler / team lead / technical lead, DIBS

	 Frontend- og backend-udvikling på betalingssystem, inkl. integration med nye 

betalingsløsninger, udvikling af nye features, datamodellering, støtte i 
supportsammenhænge og eksterne projekter.


	 Teknisk lead ved eksterne projekter, bl. a. for Øresundsbron.


	 Team lead for det samlede udviklingshold.


	 Forberedelse af PCI-certificering med ansvar for kodebasen og 
brugergrænsefladen.


Uddannelse	 2003: Cand.scient i datalogi, Aarhus Universitet


Nøgleord	 

• Unix, Linux, Mac OS X, Windows

• Javascript, Ruby, Python, C/C++, Erlang, Java, Perl

• HTML, CSS, Sass, LESS, JQuery, Rails, Angular, NodeJS, D3.js, React

• PostgreSQL, MySQL, SimpleDB, MongoDB, Redis, SQLite

• Solr, RabbitMQ, Elasticsearch

• Docker

• Apache, Nginx, HAProxy, Heroku

• Amazon EC2, S3, SES, SQS, EBS, SimpleDB, Lambda, EC2 Container Service

• Git, CVS, Perforce, Subversion

• JSON, XML, Soap

• SOA, SaaS

• Evolutionære algoritmer, Lindenmayer-systemer, fysiksimulationssystemer.


Mere information	 

• http://stephaniemunck.com

• https://dk.linkedin.com/in/stephaniemunck
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