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_ andreasaarrestad@gmail.com

> www.andreasaarrestad.com

PROFIL

UTDANNING

Jeg er en 21-åring fra Skien, nå bosatt i Trondheim. Som
student har jeg stor interesse for både programmering og
matematikk, men det er selve skjæringspunktet mellom
teknologi, økonomi og forretninger jeg brenner for. Jeg er
nøyaktig, utadvendt og arbeidsom, og ikke redd for nye
utfordringer.

Mastergrad i
kommunikasjonsteknologi og
digital sikkerhet

RELEVANT ERFARING

FERDIGHETER

Leaf Consulting

-

-

~ 03/2020 - Nå

+ Trondheim

Vært med på å opprette og drifte et konsulentselskap sammen med tre
medstudenter
Har hatt en fremtredende rolle både innen programvareutvikling og design
av brukergrensesnitt
Vært ansvarlig for kundekontakt og diverse juridisk

NTNU

~ 09/2020 - Nå

+ Trondheim

-

Veileder for studentene i emnet TTM4165 - Digital økonomi

-

Ansvarlig for å rette essayene til 50 studenter ved semesterslutt

-

God erfaring med språk som JavaScript, Python,
Java, SQL, GraphQL, Julia og PHP, samt rammerverk
og annet diverse som React, Gatsby.js, jQuery, Git,
Node.js og Sanity.io

Nettverk og sikkerhet

Økonomi og analyse
Prosjekteringserfaring samt en teoretisk og praktisk
bakgrunn i trusselmodellering, risikoanalyse og
digital økonomi

Design og kommunikasjon

Summer intern
-

+ Trondheim

Innført i nettverksteori, pålitelighet -og
ytelsesstudier ved bruk av simulasjon og
modellering for sikre og robuste nettverk

Studentassistent

Skagerak Energi

~ 2018 - Nå

Utvikling og programmering

Konsulent
-

NTNU

~ 06/2020 - 08/2020

+ Porsgrunn

Ansvarlig for utvikling av ny løsning for eksport og import av hydrologiske
og meteorologiske data fra målestasjoner ved bruk av API
Utredet og utviklet en webtjener med Django for å samle overlappende
tjenester under samme grensesnitt

UTVALGTE PROSJEKTER

Nettside for Østkantspellet

Erfaring med UI/UX ved bruk av verktøy som Adobe
XD

LENKER

6


LinkedIn
www.linkedin.com/in/andreasaarrestad

GitHub
www.github.com/andreasaarrestad

~ 03/2020 - 04/2020

Statisk side laget for Østkantspellet gjennom konsulentselskapet mitt.
Siden er kodet i React og Gatsby, og benytter publiseringssystemet
Sanity.io

Lastfordeler



Personlig nettside
www.andreasaarrestad.com

SPRÅK

~ 05/2020 - 06/2020

Laget i forbindelse med en skoleoppgave for anvendt nettverksteori som
ved hjelp av en round-robin-algoritme viderekobler eventuelle
forespørsler til en server i en SDN-nettverksstruktur

Norsk

Morsmål

Engelsk

Flytende

