
Helge Sverre Hessevik Liseth 

Bosted:  Vognstølen 29, 5096, Bergen, Vestland  

Mobil:   +47 959 65 871 

E-post:  helge.sverre@gmail.com 

Fødselsdato: 12.12.1994 

Oppsummering 
Fullstack utvikler med 8+ års erfaring, behersker backend, frontend, API- og mobil-utvikling på 

seniornivå samt har interesse og erfaring med Cyber Security, arbeidserfaring som Lead Developer, 

teamleder og CTO. 

Kompetanse 
 

Backend   Laravel, C# .NET Core, Node, Dart, Vercel, Nuxt & Next, Laravel Livewire 

 

Frontend  Vue.js, React.js, Angular.js (1.6), TypeScript, Tailwind CSS, SCSS, Alpine.js 

 

Mobil   Flutter, Ionic/CapacitorJS, React Native 

 

Cloud/DevOps  AWS, Docker, DigitalOcean, Vercel, Laravel Forge, Laravel Vapor,  

      Expo (React Native), CloudMagic (Flutter). 

 

Integrasjoner   Faktura:  Visma eAccounting, Fiken, Tripletex, PowerOffice  

      Email:   GMail API, Microsoft Graph API, IMAP/SMTP 

     Payments: Stripe, PayPal, Dintero, Tink og Aiia (PSD2 aggregatorer),  

* Hovedkompetanse i bold 

Yrkeserfaring 

 
2020 – Nåværende Tjommi AS – CTO 

Ansvarlig for utvikling og infrastrukturen bak Tjommi-appen og tilhørende 

backend, se «prosjekter» nedenfor for flere detaljer. 

2019 –2020 Guilty AS – Partner & Lead Developer 

 Estimering av prosjekter og teamleder for utviklerteamet, bygget løsninger 

(nettsider, web applikasjoner og Single Page Apps) med Vue.js, Laravel og 

Craft CMS, samt utviklet 2 cross plattform mobil apper med Flutter. 
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2017 – 2019 Guilty AS – Partner & Systemutvikler 

Estimering, planlegging og implementering av tekniske løsninger for kunde 

samt utvikling av interne prosjekter, teknisk ressurs i kundemøter. 

2016 –2017 Experis IT (Konsulent hos Guilty AS) – Systemutvikler 

Utvikling av nettsider og komplette web applikasjoner ved hjelp av CraftCMS, 

Laravel og Vue.js, utleid via Experis IT. 

2015 – 2016 ABAX Bergen AS – Systemutvikler 

Utvikling av web applikasjoner med C# og .NET rammeverket, microservice 

arkitektur, CQRS, EventSourcing samt Angular.js og TypeScript. 

2014 – 2015 FrontTek AS – Webutvikler 

 Utvikling og modifikasjon av Joomla utvidelser, mobil-optimalisering samt 

backend programmering av interne system ved hjelp av PHP. 

2012 – 2014 Elkem Bremanger AS – IT Lærling 

Assisterte med feilsøking av bærbare PC-er, servere og anna teknisk utstyr, 

gjorde administrative oppgaver ved hjelp av Active Directory samt ga support 

for interne system og programmer. 

Fikk "Meget Bestått" på fagprøven. 

Sertifiseringer  

 
▪ Laravel Certified Developer 

▪ AWS Certified Developer – Associate 

▪ Microsoft Specialist: Programming in C# 

▪ MCPS: Microsoft Certified Professional 

▪ Zend Certified PHP Engineer 

Prosjekter 

BoatFlow.no – PHP SaaS Bransjeløsning 

Utviklet en bransjeløsning for opplag- og service bedrifter innen båtbransjen, systemet er en SaaS 

tjeneste bygget på Laravel som backend og Laravel Livewire, AlpineJS og Tailwind CSS i frontend. 

Systemet er ett bransjetilpasset CRM og Ordresystem med integrasjoner mot Visma eAccounting, 

Tripletex og Fiken, systemet har mailutsending av faktura/tilbud/kreditnota og servicedokumenter i 

PDF format, systemet har også en filarkiv-modul. 

I kjernen av systemet er en Arbeidsordre som tilsvarer en fakturakladd med sjekklister og kobling 

mot kunde, serviceobjekt (båter i dette tilfellet) og tidssporing, systemet har også timeliste 

funksjonalitet, «Public display» skjerm (for Skjermer på pauserom) osv. 

Driftet på AWS via Laravel Vapor plattformen. 

 



“Dock Builder” – Vue SPA  

Utviklet en applikasjon for en bedrift som lager modulære flytebrygger, hvor man i et Canvas 

element kan plassere disse modulene og laste ned prisestimat og deleliste, applikasjonen er bygget 

for å kunne puttes i en Iframe på kunden sin nettside, applikasjonen er bygget med Vue.js, Tailwind, 

Vite og ble hostet på Vercel. 

 

Tjommi – Backend System 

Utviklet og satte arkitekturer av backend system for pris-overvåkning og e-post automasjon (Gmail & 

Outlook API), bygget rammeverk og dokumentasjon rundt datainnsamling fra nettbutikker (pris- og 

produktdata), satte opp infrastruktur i AWS samt implementerte kø- og scheduled tasks system for 

periodevis sync av data fra nettbutikker (produktdata) samt kvitteringsdato (scrapet fra bruker sin e-

post konto via HTML Email scraping, PDF Scanning og OCR). 

Samt bygget rapporter med SQL spørringer mot database, bygget frontend grafer for disse dataen 

ved hjelp av ChartJS, bygget også intern “CRM” med custom workflow for bedriten sitt bruk 

(Håndtering av priskrav, manuell kvitteringskorrigering og markering ved hjelp av OCR og Textract). 

Web app er bygget med React.js og mobil appen er laget med React Native som wrapper web appen i 

en «webview». 

 

Vitus Reiser – Nettside med integrasjon mot Screenbooking 

Integrerte Screenbooking API for uthenting av «turdata», som ble integrert med Craft CMS, bygget 

søk og filtreringstruktur basert på denne dataen, bygget også integrasjonen mot bestillings-APIet 

som vi integrerte sammen med Vue.js skjema med komplekse regler og valgmuligheter.  

 

Tappin Online – Vue SPA 

Utvikling og bistand til utvikling av online event platform bygget på legacy PHP backend, med ny 

Vue.js frontend. Tailwind CSS ble brukt for styling, Vuex og Renderless components for state 

management. 

 

Crescat – PHP SaaS Web Applikasjon 

Utvikling av SaaS verktøy for arrangementplanlegging, ansvar for API og Backend utvikling, samt 

frontend laget i Bootstrap og Vue.js, systemet er bygget i Laravel og har kompleks tilgangsstyring på 

flere nivåer, OAuth2 API, frontend bygget med Inertia og Vue.js, Bygget også mobil app som er koblet 

på APIet med Flutter (Crescat Companion i App/Play store). 

 

WaypointMaritime.no – PHP LMS Applikasjon med Nettbutikk 

Utviklet nettbutikkløsning for kursholder innen maritim-sektor (Fysiske og nettbaserte båtførerkurs). 

Nettbutikken tar betaling med Stripe og Faktura, bygget integrasjon mot fakturasystem (Visma 

eAccounting og PowerOffice) for importering av ordre og fakturering, bygget PHP Pakke for 

PowerOffice APIet, bygget systemet på Laravel og Vue.js. 

 

https://crescat.io/download/
https://github.com/guilty-as/poweroffice
https://github.com/guilty-as/poweroffice


Utleiesystem.no – PHP Multi-Tenant SaaS Web Applikasjon 

Utvikling og drift av multi-tenant web applikasjon for bil- og utstyrsutleiebransjen som holder styr på 

utleieforhold, utleiekontrakter og fakturering (integrasjon mot eAccounting). 

 

Abax Worker –.NET Multi-Tenant SaaS med Microservices og EventSourcing & CQRS 

Jobbet i distribuert team i ABAX AS, utviklet deler av dokumenthåndterings-mikrotjenesten i 

systemet, Abax Worker er bygget opp av flere microservices, bruker .NET som backend med 

ServiceStack som rammeverk for mikrotjenester, Mye bruk av EventSourcing og DDD, 

utviklingsteamet fulgte SCRUM med JIRA som PM verktøy, AngularJS 1.6 og TypeScript i frontend. 

 

Ulriken643.no – Nettside i Craft CMS med integrasjon mot ImageShop 

Utvikling og oppsett av nettside for Ulriken, Craft CMS som publiseringsløsning, laget plugin og 

integrasjon med ImageShop som en kilde for bilder som vises på nettsiden, integrerte HLS.js for 

streaming av webkamera fra M3U8 stream. 

 

Recman integrasjon for Head Energy – PHP Web applikasjon  

Utviklet PHP Pakke og integrasjon mot Recman.no (Rekrutteringsplatform) for Head Energy for 

utsending av stillingsannonser på e-post og web push, brukte Laravel for backend, Queued Jobs 

(redis) for bakgrunnshåndtering, CronJobs for periodisk import av ekstern data. 

 

Tjommi – Cross-Platform Mobil App i Flutter (gammel versjon) 

Utvikling av Cross-Platform (iOS og Android) app for automatisk innhenting av krav på prisgarantier, 

appen er bygget med Flutter med Dart som språk, integrasjon mot ekstern API (Ruby on Rails), 

bruker scoped_model som state management, satte opp CI/CD pipeline med CodeMagic.io. 

 

SRF.no – Nettside med integrasjon mot APSIS PRO 

Bygget nettsiden i Craft CMS, integrerte påmelding mot arrangement og nyhetsbrev med APSIS Pro 

(Marketing automation tool), frontend komponenter bygget med Vue.js. 

 

Digital Signage Solution – Raspberry PI basert IoT Infoskjermløsning 

Ledet utvikling av en digital infoskjermløsning hos Elkem Bremanger AS. 

Prosjektet involverte utviklingen av en web applikasjon hvor flere avdelingsledere kunne laste opp 

PowerPoint filer, som ble konvertert til en lysbildefremvisning som ble vist på TV-skjerm i 

pauserommene for hver avdeling. 

Systemet var bygget med PHP og kjørte på en Raspbery PI med et custom boot script som åpnet 

Chromium i «Kiosk modus» som lastet en web addresse. 

Konvertering av PowerPoint filer ble gjort via COM API mot OpenOffice på en Windows server. 

Dette fjernet mye manuelt arbeid med å bytte ut presentasjonen hver uke. 


