
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CV 

Datakunnskap  

Arbeidserfaring 
 

 
 
Side 1          Referanser oppgis på forespørsel. 
.  

 Profesjonell med lang erfaring med CMS (Joomla, WordPress, Osccommere). 
 Web utvikling (PHP, CSS, HTML, Apache, XML's, Xampp Apache). 
 SQL databases utvikling (SQLs / MySQL / phpMyAdmin). 
 Profesjonell med søkemotoroptimalisering SEO. 
 Erfaring med å bygge profesjonelle e-commerce online nettbutikker. 
 Web Security (SSL sertifikata, Anti-hack, Ant-spam, Anti-virus). 
 Grafikkdesign (Photoshop / AutoCAD / Photo og video Applications). 
 Erfaring med av Maskinvare og programvare. 
 Teknisk Support / Fjernhjelp. 
 PC-reparasjoner (Stasjonære PCer/ Bærbare PCer) 
 Kontor og administrativt arbeid. 
 Teknisk Support. 
 Positive og gode erfaringer med å være freelance. 

Nøkkelkvalifikasjoner 
 Stor arbeidskapasitet  
 Positiv medarbeider 
 Liker å arbeide selvstendig men trives også 

utmerket med teamarbeid 
 Utadvendt og ansvarsbevisst 
 Rask, og tar nye arbeidsoppgaver hurtig 
 Ryddig 

Nov.2015 – dd.dd: Webday.no, Prosjektleder og Webutvikler    Freelancer 
Utvikling av tilpassingswebsteder og web systemer som bruker CMS-utvikling som 
Joomla, søkemotoroptimalisering, støtte, beskytte nettsteder mot hackerangrep, spam 
og virus, oppgradere / overfør Joomla fra 1.x til 2.5 / 3.x. 
 
05.2013 – dd.dd: FunkWeb Aktiv AS, Prosjektleder og Webutvikler   Freelancer 
Startet freelancer fra mai / 2013 med Funkweb som webutvikling, oppgradering fra  
Joomla 1.x til 2.5 / 3.x, migrering til Joomla, og teknisk support via e-post og telefon, 
Marketing Online og SEO. 
 
04.2012 – 05.2014: FunkWeb Aktiv AS, Prosjektleder og Webutvikler   Oslo 
Utvikling av skreddersøm websider og web systemer med Joomla utviklingsverktøy, 
Prosjektledelse webutvikling prosjekter, søkemotoroptimalisering, support websider, 
Beskytt nettsider fra hacker-angrep, spam og virus, Oppgradering Joomla fra 1.x til  
2.5 / 3.x, Markedsføring på nettet. 
 
01.2012 – 03.2012: Kunnskapsbyen Lillestrøm, Webutvikler / Vikar   Kjeller 
Designet ny webside med Joomla utvikling, Teknisk Support, Daglig oppdatering          
av informasjon på web. Utforming av annonser. 
 
04.2011 - 12.2011: LillestrømBy, Webutvikler / Teknisk Support    Lillestrøm 
Designe websider med Joomla utvikling, regnskap med Visma fakturering 
Systemansvarlig, Teknisk Support, Kontor og administrasjonsarbeid. 
 
01.2011 - 03.2011: Prioritet Norge AS, Webutvikler / Teknisk Support   Oslo 
Utvikling av nettsteder med Joomla-utvikling, teknisk støtte, Beskytt Nettsteder fra  
hackerangrep. 

Ibrahim Abuhajar 
Sverige: +46 76 4444 805 
Norge: +47 966 69 771 
E-post: i@abuhajar.no 
Online CV: www.abuhajar.no 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skole/kurs 

CV 

07.2008 - 10.2010: PCZone, Web Developer / Teknisk Support    Lillestrøm 
Webutvikling på flere data språk og bilde programmer Grafikkdesigner på forskjellig 
programmer, profesjonell på Joomla webutvikling. 
         
11.2005 – 06.2008: Egenstudie og etablering av firmaet PCZone   Lillestrøm 
Etter flytting fra Alta til Lillestrøm har jeg jobbet med å opparbeide kunnskap. 
 
10.2004 - 10.2005: Aurora Landskap AS, Teknisk tegner      Alta  
Tegnet flere prosjekter på AutoCAD og Photoshop, Sykehus, Skoler, etc. 
Medarbeider ved flere konkurranseprosjekter, Grafikkdesigner, Teknisk assistent 
PC-reparasjoner, Råd til kjøping produkter. 
 
12.2003 – 06.2004: Ie-service, Datamaskinteknisk / Webutvikler   Alta 
Datateknisk behandling til kunder, Installering av nettverk og trådløst til kunder 
webdesigner og grafikkdesigner. 
 
06.1999 – 08.2002: Microsoft, Medarbeider og opplæring av datateknisk   Jordan 
Teknisk installering av Maskinvare og programvare 
 
 
 
12.2010 – 02.2011: Kursene i kommunikasjon og selvledelse.     Lillestrøm 
08.2007 – 09.2010: Webteknologi, databasesystemer, sikkerhet, grafikk, multimedia  Oslo 
og webprogrammering PHP, CSS, HTML,E-Commerce. 
06.2005 – 05.2007: Nettverksadministrasjon.       Oslo 
11.2004 – 04.2005: Arbeidspraksis / Språkpraksis.      Alta 
06.2003 – 06.2004: Norsk med samfunnskunnskap.      Brønnøy 
09.2000 – 06.2002: Videregående skole.        Amman 
09.1990 – 06.1999: Grunnskole.         Amman 
 
Som person ville jeg beskrive meg selv: 
 

 Daglige oppdateringer av webutvikling og andre programmer. 
 Lang arbeidskapasitet. 
 Positiv medarbeider. 
 Liker å jobbe selvstendig, men trives på samarbeid. 
 Ansvarlig. 
 Rask og tar nye oppgaver raskt og nøyaktig kvalitet. 

 
 Språk 
 Norsk godt muntlig og skriftlig 
Engelsk godt muntlig og skriftlig 
Arabisk flytende muntlig og skriftlig 
 

Fritidsinteresser 
 Fotball, Musikk, Internett og Trening. 

Side 2           Referanser oppgis på forespørsel. 



 

Kreativ webdesigner søker nye samarbeids partnere. 
:  

 
Jeg tillater meg uoppfordret å sende en henvendelse til dere. Som det fremgår av min vedlagte cv, 
har jeg mange års erfaring fra datateknisk arbeid og webdesign. Dette har gitt meg bred 
kompetanse og erfaring innen data teknikk, programvare, teknisk tegning og webdesigner som 
profesjonell på Joomla webutvikling. 
 
Jeg jobber i dag selvstendig men har et ønske om å jobbe i en bedrift som fast ansatt. Alternativt 
arbeid praksisplass der dere kan prøve meg, muligheten slik at dere kan se hva jeg kan. 
 
Med hensyn til min bakgrunn har jeg et stort ønske om en ny jobb innenfor et eller flere av 
nedenstående områder: 
 

 Profesjonell med lang erfaring med CMS (Joomla, WordPress, Osccommere). 
 Web utvikling (PHP, CSS, HTML, Apache, XML's, Xampp Apache). 
 SQL databases utvikling (SQLs / MySQL / phpMyAdmin). 
 Profesjonell med søkemotoroptimalisering SEO. 
 Erfaring med å bygge profesjonelle e-commerce online nettbutikker. 
 Web security (SSL certificate, Anti-hack, Ant-spam, Anti-virus). 
 Grafikkdesign (Photoshop / AutoCAD / Photo og video applications). 
 Erfaring med av Maskinvare og programvare. 
 Teknisk Support / Fjernhjelp. 
 PC-reparasjoner (Stasjonære PCer/ Bærbare PCer) 
 Kontor og administrativt arbeid. 
 Teknisk Support. 
 Positive og gode erfaringer med å være freelance.  

 
 
 
 
 
Jeg er svært interessert i å jobbe hos dere og ber om at dere tar vare på søknad og CV til senere 
bruk - dersom jeg ikke skulle være aktuell i denne omgangen. Jeg kommer gjerne på intervju når 
det måtte passe, og jeg kan tiltre på forholdsvis kort varsel. 
 
 
Jeg tillater meg å ringe en av de nærmeste dagene for å høre din kommentar på min henvendelse. 
Du er velkommen til å ringe meg på mobil.nr: Norge +47 96669771 eller Sverige +46 764444805 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen, 
Ibrahim Abuhajar 
 
 

Side 3           Referanser oppgis på forespørsel. 



Ibrahim Abuhajar 
Ansatt i selskapet fra 01.04.2012- 31.03.2013 i 100 % stilling 
Frilans fra 01.04.2013 – d.d

Ibrahim har arbeidet med utvikling av nye websider, oppgradering av Joomla 
fra 1.x til 2.5 / 3.x, Migrering til Joomla, og teknisk support via epost og 
telefon samt markedsføring på nettet og SEO. Han har levert høy kvalitet på 
det arbeidet han har utført og vært en viktig resurs for å øke resultatgraden 
og kvaliteten i vårt arbeid. Han har hatt et sterk personlig engasjement i 
arbeidet sitt samtidig som han har vært en god lagspiller. Han har også vært 
en viktig støttespiller for meg som leder og bidratt med strategiske 
vurderinger og innspill. 

FunkWeb har siden starten i 1997 jobbet med arbeidsinkludering. Vi jobber 
med mennesker og teknologi for å lage innovative løsninger som bedrer 
folks hverdag. Selskapet produserer også webløsninger og utvikler 
velferdsteknologi. 
FunkWeb og selskapets ansatte skal ha en modig tilnærming til sitt arbeid. 
Vi skal utfordre de satte systemer og alltid søke etter å finne de beste 
løsninger for alle de vi jobber med. Kunder, samarbeidspartnere og 
deltakere skal alle oppfatte FunkWeb som en modig samarbeidspartner som 
hele tiden går nye veier for å lykkes med «Suksess for alle». 

Hans Arnetsen 
Daglig leder 





Sorenskrivervn. 11 9511 ALTA www.aurora-landskap.no 

Arbeidsattest 

Ibrahim Abuhajar har arbeidet ved vårt kontor i en engasjementsstilling 
som teknisk assistent/systemansvarlig i 11 mnd (14.10.04 - 19.09.05). 

Han arbeidet i en 60 % engasjementsstilling fram til 04.04 2005, og 

siden i 100% stilling ved vårt kontor.   

Ibrahim Abuhajar har arbeidet med aktuelle prosjekter og vært 
medarbeider ved flere konkurranseprosjekter med relativt høye krav til 
teknisk ferdigheter. Disse har han løst på en rask og tilfredsstillende 
måte. Han har i hovedsak benyttet AutoCad og Photoshop.  

Ibrahim har vært en positiv medarbeider på kontoret, og har bidratt 
konstruktivt i prosjekteringsarbeidet. Han viser ansvar og har en stor 
arbeidskapasitet.  

Alta 2005-10-05 AURORA LANDSKAP AS

Anita Veiseth Landskapsarkitekt MNLA 



HEDRENDE OMTALE 
Utkast nr. 12 ”Vaterland” 
Forfattere: 
AURORA LANDSKAP AS v/ Anita Veiseth 
Nilsen Landskap v/ 
skild Nilsen 
Code: arkitektur as v/ 
Ole Henrik Einejord 
Medarbeidere: Fredrik Kjelman 
Ibrahim Abuhajar (grafisk design) 



Fra: G O A <goa@gjeld.org> 

Til: MEDLEMMENE I GOA 

Dato: 25. februar 2009 21:04

Emne: Ny webside 

I dag åpnes GOAs nye webside www.gjeld.org! 

Vi har i lengre tid arbeidet med omlegging av vår webside til et mer moderne format. 
Flere gode krefter har vært involvert, sistemann har for øvrig nylig startet eget firma for 
webdesign. Vi er svært fornøyd med den tekniske utformingen, som vil gjøre det mye 
enklere for undertegnede å oppdatere siden med nyheter. I tillegg har vi fått noen små 
tekniske detaljer. Dere kan f.eks se på ikonene til høyre på toppen, der kan man velge 
bokstavstørrelse eller bredden på siden. 

Vår webdesigner har testet siden på flere kjente weblesere, bl. a flere utgaver av 
Explorer og Firefox. Vi hører gjerne fra dere hvis dere oppdager noe som ikke 
fungerer. 

Som tidligere meldt: Vår nye e-postadresse er goa@gjeld.org. De gamle adresser til 
websiden og e-post som ender på .info, vil kunne brukes ut året. 

Vennlig hilsen 

Gjeldsoffer-Alliansen 

Bengt Scheldt 
www.gjeld.org 

http://www.gjeld.org/
mailto:goa@gjeld.org
http://www.gjeld.org/




• gjeld.org (funkweb server)  

• Abelone.fwa.no  

• Ragnhilds.fwa.no  

• web5.ip.no  

• Novatekengros.no  

• Hestoghelse.no  

• b-t-a.no  

• spiritualist.fws.no  

• munnskjenkene.info  

• argo.fwa.no  

• ellingbo.fwa.no  

• digitalpenn.fwa.no  

• sognefjordboating.no  

• Ngir.no - ngir  

• bogerudtann.fws.no - bogerudtann  

• Totaletp.no  

• Palway.no  

• sebramotkreft.no  

• komplettvindu.no  

• ecademy.no  

• noa.fws.no  

• Carcinor.fwa.no  

• Carcinor.no  

• wowafghan.com  

• Eksotiskjakt.no  

• Digitalpenn.no  

• Magellan.fwa.no  

• Systemitech.no  

• smartepenger.fwa.no  

• watanwal.com  

• abzolutt.fwa.no  

• Kroppibalanseoslo.no  

• sebramotkreft.no  

• Odi.fwa.no  

• avans.no  

• Ryfylkemuseet.no  

• Rrcc.no  

• abstrakt.fwa.no  

• Kristianiabudservice  

• Stovnerhundeklubb.no  

• Bbidrill.no  

• Ngir.fwa.no  

• unikfoto.no  

• ngir.no  

• Osloskadedyr.no  

• Kristianhidalgo.com  

• 217.170.192.134  

• Spiritualist.no  

• ovvnew.fws.no  

• Pengeforlaget  



• varnatannlegesenter.no  

• ellingbo.no  

• Magellan.nu  

• Abelone.no  

• murbetong.no  

• Prostatakreft.no  

• helpdesk.funkweb.no 

• ovv.no 

• kognitiv.no  

• midttromsgolf.no  

• kunnskapsbyen.no 

• Superinstruktørene  

• STG28  

• Bidrill.no  

• Unik Personutvikling  

• Norsk Forening for Psykosynteseterapeuter  

• Endetidsposten.com  

• portal.akershus.fylkesbibl.no  

• Vilvidere.no  

• Vinbutkon.no  

• SignForm.no  

• Tmdforeningen.no  

• Norsk Spiritualistforening  

• Cafemagellan.no  

• KLINSJ (feil tekinsk info)  

• www.totaletp.no  

• Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsse  

• Auve velforening  

• QM Software  

• Hest og Helse  

• ellingreitan.fwa.no  

• Norvikar.no  

• Avans AS  

• Yapaaviation.com  

• Rag' - ragnhosi  

• Nigr.no - novatekengros  

• Mus-info.no Abs Skadedyrkontroll 

• http://sognefjordboating.no 
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