Róbert Stefánsson

robstefson@me.com
robstefson.com
354 777 3300

Vefhönnuður
Atvinna
<2014>
<Fyrirtæki>
<Starf>
<2013-2014>
<Fyrirtæki>
<Starf>
<2007 - 2012>
<Fyrirtæki>
<Starf>

CGHeroes.org, Vancouver, Kanada.
IT manager. Tengiliður á milli stofnanda og forritara. Mitt starf var skipulag, prófanir á lausnum frá
samstafsaðilum og ýmis hugmyndavinnsla.
Best Buy, Vancouver, Kanada
Geek Squad Agent. Uppsetning á sjónvörpum og hljóðkerfum hjá viðskiptavinum of fyrirtækjum. Einnig
leiðsögn um notkunarmöguleika á tækni sem tengist hljóð og mynd. Forritun á Universal fjarstýringum.
Nova. Reykjavik, Iceland.
Tæknifulltrúi. Dagleg samskipti við viðskiptavini með tæknilegar áskoranir. Einnig samskipti við
forritara og dreifikerfi. Sérhæfðar lausnir.

<2005>
<Fyrirtæki>
<Starf>

Stofnandi Infotec. Reykjavik, Iceland.
Útgefandi The Phrase Book. Samtalsbók á 13 tungumálum. Nú einnig hægt að sækja í iPhone síma.

Menntun

<2012 - 2013>
<Skóli>
<Gráða>
<Áfangar>

The Art Institute of Vancouver. Kanada.
Diploma í vefhönnumn (Web Design and interactive media). Best of Show viðurkenning.
HTML5, CSS3, PHP, Javascript, Actionscript 1 -3, Grafísk hönnun, leturgerð, lista saga, verkefnastjórnun, viðmótshönnun, myndbandsvinnsla og klipping.

<2008 - 2009>
<Skóli>
<Gráða>
<Áfangar>

Háskólinn í Reykjavík, Ísland.
Diploma í International Business.
Viðskiptastjórnun, gjaldeyrisviðskipti. viðskiptasiðfræði, millilandaviðskipti.

<1994 - 1998>
<Skóli>
<Gráða>
<Áfangar>

Iðnskólinn í Reykjavík, Ísland.
Tækniteiknun.
Innréttingateiknun, buðarþolsteiknun, raflagna- og frágangsteiknun, o.fl.

Verkefni

<Vefsíður>

Nánar

<Þekking>

Hér eru þær heslstu vefsíður sem ég hef komið að, bæði varðandi hönnun og forritun.
Robstefson.com, persónuleg kynningarsíða (Forritun og hönnun)
CGHeroes.org (Verkefna og tækni- stjórnun)
Crowdsurf.me (Forritun og hönnun)
ThePhraseBook.com og JustPhraseIt.com (Forritun og hönnun)
Infotecmedia.com (Forritun og hönnun)
Ég hef kynnt mér nokkur af helstu vef forritum: Dreamweaver, Coda, Brackets, Sublime, 2 Google Web
Designer, Cyperduck, Filezilla, Macaw og hef notað Fireworks, Safari, Chrome vefskoðara ásamt viðbótum.
Hef einnig kynnt mér forrit sem tengist hönnun, myndvinnslu og klippingu fyrir kvikmyndir: Edge
Animate, Flash, Photoshop, Illustrator, InDesign, Fireworks, Premier.,Bridge.
Ég notað þessi forrit í tilfallandi verkefni eftir þörfum. Nota gjarnan Brackets og Sublime2 fyrir
forritun og mest Photoshop og Illustrator fyrir myndvinnslu.

