
Anders Steen Thoresen 
 

e-post: anders@andtho.com 

født: 07. Oktober 1983 

 
 
U t d a n n i n g  

 
08.2005 - 06.2008 Norges Informasjonsteknologiske Høyskole 

 Bachelorgrad (Kar. B) i web kommunikasjon. 

➢ Spesialisering innen Asp .Net C #, Webdesign / CSS, Systemutvikling, 

Prosjektfag. 

➢ Anvendt kommunikasjonsteori, nettjournalistikk, brukervennlighet. 

➢ Introduksjon til Ajax, PHP, MySql, MsSql, Oracle, Flash, XHTML, E-

business 

➢ Hovedoppgave Programvareteknikk (karakter: A): 

o Laget nettbasert løsning for kartlegging og bruk av nødutstyr og 

ressurser under en nasjonal krise. 

▪ Kobling mellom Google Maps og 

sporingsapplikasjonen. 

▪ Teknologi: C # .NET, MsSQL, Oracle. 

08.1999 - 06.2002 Bjertnes Videregående, VGS/Yrkesskole 

 Allmenne og administrative fag. 

    

 
E r f a r i n g         

 

01.2021 - nåværende Leveranseansvarlig IT utvikling, SVEA FINANS NUF 

 ➢ Leveringsansvar for alle utviklingsprosjekter. 

➢ Sikre gjenbruk av eksisterende løsninger / metoder / rutiner. 

➢ Arbeide med ledere for utviklingsteam og prosess / testansvarlig for å 

forbedre arbeidsprosesser og arbeidsflyter, forbedre leveranser. 

➢ Fokus på universelle løsninger som hele selskapet kan ha nytte av (ikke 

for et bestemt forretningsområde). 

➢ Forsikre at designhåndbøker følges, og at kvaliteten i henhold til beste 

praksis holdes i alle nye og eksisterende løsninger. 

➢ Avklare prioritering av presserende saker og feil i produksjon, og sørge 

for at de er løst så fort som mulig. 

➢ Daglig oppfølging av utenlandsk utviklingsavdeling, være en motivator. 

➢ Følge opp andre prosjektledere ved behov / spørsmål (Brukerhistorier, 

prosedyrer, dokumentasjon og mockups). 

➢ Delta på sprintplanlegging og demoer for alle prosjekter når det er mulig 

(for å holde rede på hva vi leverer og når). 

➢ Samarbeide med drift for å sikre at utvikling har gode miljøer for dev, 

test, preprod og prod. 

➢ Ansvarlig for å dele erfaring, kunnskap og dokumentasjon på tvers av 

teamet. 

➢ Opprettholde compliance og kontroll av tilgang til data på tvers av alle 

løsninger. 
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06.2013 – 12.2020 Teknisk prosjektleder, SVEA FINANS 

 ➢ Administrere og levere forretningskritiske løsninger. 

➢ Arbeide med den komplette livslinjen til en betaling, fra opprettelse 

til inkasso og alt i mellom. 

➢ Lage løsninger for intern scoring og vurdering av kunder og 

sluttbrukere. 

➢ Ansvarlig for statlige integrasjonsprosjekter mot Altinn, BRREG, 

Skatteetaten og andre. 

➢ De største prosjektene jeg har vært prosjektleder for: 

o Svea Inkasso Live (Webservice for integrering av inkasso i 

kundesystemer). 

o Banksystem (Behandling, scoring og håndtering av lån og 

sparekontosøknader). 

o Kundeweb (webløsning for å håndtere kreditor- og 

debitorkrav med hensyn til inkasso). 

o GoPay (Webservice for å tilby et komplett sett med 

betalingsprodukter gjennom ett enkelt API). 

o FLYT (Norges første helautomatiske løsning for 

fakturakjøp). 

o DigiSign (helautomatisk løsning for kontraktfinansiering). 

o SveaScore (Intern scoring og poengvurdering av kunder og 

sluttbrukere). 

 

09.2012 - 05.2013 Webmaster og Senior front end utvikler, DIPPER/TELENOR 

 ➢ Ble headhuntet av Telenor-prosjektgruppen for å være en del av 

etableringen og lanseringen av en ny mobilleverandør i det norske 

telekommarkedet. 

➢ Ansvarlig for utvikling av nettstedet fra konsept, via skisser og 

spesifikasjoner til ferdig produkt. Dette inkluderte nettstedet i sin 

helhet, selskapets blogg og selvbetjeningsløsninger for 

sluttbrukerne og firmaets mobiladministratorer. 

➢ Ansvarlig for administrasjon av back end-utviklerkonsulenter. 

➢ Senior front end-utvikler, gjorde det meste av front end-arbeidet. 

➢ Ansvarlig for utvikling og vedlikehold av selskapets nettside, 

selvbetjeningsløsninger og annen nettbasert kommunikasjon. 

 

01.2012 - 08.2012 Teamleder support og kundeadministrasjon, OKB AS 

 ➢ Ansvarlig for å vedlikeholde alle nettsteder / løsninger etter at den 

ble satt i produksjon. 

➢ Teamet besto av KAM, back end og front end-utviklere. 

 

11.2008 - 01.2012 Front end utvikler, OKB AS 

 ➢ Systemutvikler og front end designer. 

➢ Arbeidet som ekstern konsulent, men også på interne prosjekter. 

 

10.2002 - 09.2003 Menig, FORSVARET, Jørstadmoen 

 ➢ Vakt og sikringstropp, sambandsregimentet. 

➢ Vaktsjef, ansvarlig for vakthold i leiren. 

 

 



A n n e t                   

 

Språk Norsk, Morsmål 

 Engelsk, Flytende 

 

Programvare 

 

MS project, Team Foundation server, Office, Jira, Balsamiq, Photoshop, 

Teams, Slack, Visio, Visual Studio, SQL server. 

 

Annet 

 

Se mer informasjon og komplett CV på min hjemmeside, andtho.com 

 

 
R e f e r a n s e r  

 Oppgis ved forespørsel 

 

 

https://andtho.com/

