Digital koncept- og
forretningsudvikler
Min passion er at levere innovative koncepter og løsninger der tager
afsæt i brugernes virkelighed, og appelerer til anvendelse gennem
klar kommunikation, godt design og tilgængelighed. Min tilgang er
analy tisk, med afsæt i teori og med respekt for praksis – tilført en
lille portion mavefornemmelse.
Jeg er en omkring-de-30-årig digital forbruger og designer, der er
overbevist om, at der stadig findes en masse ukendte muligheder
og store uhøstede potentialer i krydsfeltet mellem internettet, de
mobile platforme og andre nye medier – for virksomheder og andre
organisationer, såvel som enkeltpersoner. Jeg finder stor tilfredshed
i at hjælpe andre med at opdage disse muligheder og med at indfri
potentialet.
Jeg brænder for alt mellem internetteknologi og mobile platforme,
d esign a f båd e digitale o g tr y kte medier, bruger v enlighed
og brugeroplevels e samt for ret ningsudvikling, innova tion og
iværksætteri. Nedenfor kan du læse om nogle af mine kompetencer,
erfaring og projekter.
Min fritid bruger jeg på kæreste, venner og familie, ofte over en god film
eller en velforberedt middag, når jeg ikke “nørder” med fotografering,
læsning, eller et ny t digitalt projekt jeg har ikke har kunne slippe
tankerne omkring.

Uddannelse
Aalborg Universitet, cand.IT i interaktive digitale medier
September 2010 - Juni 2012

Aalborg Universitet, bach.scient i medieteknologi
September 2007 - Juni 2010

Viborg Tekniske Gymnasium (HTX)
August 2003 - Juni 2006

Morten Keilow
+45 2175 3695
morten@keilow.com
Danmarksgade 84, 1. TH
9000 Aalborg

Kurser
Business Process Management & Innovation
Afsluttet juni 2015

Fagpakke ved Aarhus School of Business & Social Science

Erhvervserfaring
FlexDanmark (fmba)
Oktober 2012 - i dag

Født i Roskilde den 16. januar 1985
Opvokset i Greve syd for København
Bosat i Jylland siden 2003

Projektleder og forretningsudvikler i Produkt-afdelingen, med fokus
på de forretningsmæssige processer og at sikre den mest optimale
IT-understøttelse heraf.

Keilow – Koncept & Kreation (enkeltmandsvirksomhed)
Oktober 2010 - i dag

Selvstændig bi-virksomhed med bl.a. udvikling af koncepter og indhold
for diverse kunder, til både print, web og mobile platforme.

CB Development (ApS)

December 2011 - August 2014

Partner og projektleder med både teknisk og forretningsmæssigt
ansvar, herunder koncept- og forretningsudvikling, samt ledelse af et
team bestående af 3-4 udviklere (web og apps).

Projekter
Følgende udvalgte projekter er udar b ejdet i for bindelse med
ovenstående erhverserfaring, samt enkelte relevante projekter fra
universitetet.

FLX-platform, projektleder (FlexDanmark, efteråret 2015)
I forlængelse af en værdistrømsanalyse (se punktet nedenfor), blev
der søsat et projekt der skulle realisere den potentielle vækst igennem
integration med adskillelige eksterne systemer. FLX-platformen
er et bindeled mellem myndighedernes borgervendte systemer og
trafikselskabernes systemer til planlægning, koordinerig og optimering
af offentlig befordring, samt integration på udførelsessiden (taxa).

Værdistrømsanalyse, projektleder (FlexDanmark, foråret 2013)
Dokumentation og analyse af virksomhedens arbejdesprocesser, fra
start til slut, baseret på både kvalitative interviews og kvantitative
analyser. Den afsluttende rapport indeholdte en række optimeringsog simplificeringsforslag, der efterfølgende dannede grundlag for
virksomhedens fremadrettede strategi.

CloseBuy-platform, partner (CB Development, efteråret 2009)
CloseBuy-konceptet bestod af en app til iPhone og Android, samt en
web-app, der blev udviklet til at butikker nemt kan komme i kontakt
med deres bedste kunder – og nemt for de bedste kunder at holde sig
opdateret med gode tilbud fra deres favoritbutikker. Applikationerne
fik ca. 6.000 unikke brugere i Aalborg på 6 måneder, hvoraf ca. 500 var
daglige brugere.

“De digitale betalingsmidler” (specialeafhandling, foråret 2012)
Teoretisk og analy tisk redegørelse af de digitale betalingsmidlers
omfang, udbredelse og anvendelsespotentiale.

“Fra tryksværte til touchscreen” (7. semester, efteråret 2010)
Konceptudvikling og prototype af en nyhedsapplikation til Apple iPad,
med udgangspunkt i lokale nyheder og målgruppens forbrug heraf.

Færdigheder
Sprog
Flydende i dansk. Højt teknisk niveau i mundtlig og skriftlig engelsk.

Computer & OS
Ekspertbruger af både Mac OSX, iOS og Microsoft Windows.

Software
Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop og Premiere
Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Visio og Project
Apple Pages, Numbers og Keynote
Google Apps for Business

Programmering
HTML, CSS, PHP og JavaScript

Interesser
Forretningsudvikling og iværksætteri
Innovation og teknologi
Design af digitale og trykte medier
Usability, interfacedesign og brugeroplevelse
Mobile platforme
Sociale og nye medier
Fotografering & Video
Film- & TV-produktion

Frivillige aktiviteter
Elsk Aalborg / Elsk Danmark
Marts 2014 - i dag

Ansvarlig for teknologi, herunder procesforbedrende løsninger og
udvikling af en portal til understøttelse af tilmeldinger og planlægning
af events.

Biotex - Aalborg Universitets studenterfilmklub
August 2009 - Juni 2011

Næstformand, samt ansvarlig for PR og andet grafisk arbejde

Live Showcase

Januar 2008 - Januar 2010

Medarrangør af koncerter for upcomming bands i flere forskellige
genre. Desuden ansvarlig for PR, design og web

Konkurrencer & Priser
ComCaseCompetition 2011 ved CBS
Finalist (top 3)

Medialogy Awards - Efterår 2009
Bedste Produktion - “The G-Tar Project”
Bedste Lyd - “The G-Tar Project”

Medialogy Animation Shortfilm Festival 2009
Bedste Animation - “The Accident”

På nettet
Hjemmeside
http://www.keilow.com

Twitter
@mKeilow

LinkedIn
http://linkedin.com/in/mKeilow

Facebook
http://facebook.com/mKeilow

