
Curriculum Vitae: Rolf Rander Næss

Personalia
Navn Rolf Rander Næss

Epost rolf.ness@pvv.org

Adresse Herslebs gate 11, 0561 Oslo

Telefon 928 20 227

Født 1975-10-30

Stilling Integrasjonsarkitekt, Conduct AS, Oslo

Sivilstand Enslig

Bakgrunn
Sivilingeniør fra NTNU i 1998, har erfaring med databaser, nettverk, sikkerhet, java og J2EE-

arkitektur.  Sertifisert J2EE-arkitekt.

Jobber gjerne med
Passer  godt  i  en  rolle  som sjefsutvikler,  løsningsarkitekt  eller  teknisk  prosjektleder  i  større 

integrasjons- og utviklingsprosjekter.  Ønsker å være med i prosjekter fra første ide til endelig 

produksjonssetting,  og  ta  et  overordnet  ansvar  for  alle  tekniske  beslutninger  underveis  i 

prosessen.  Er vant til å jobbe tett med prosjektleder, ledelse forøvrig og kunde for å arbeide 

frem et best mulig produkt innen tilgjengelige rammebetingelser.

Erfaringsområder omfatter:

• Arkitektur, integrasjon, sikkerhet, nettverk

• Systemutvikling

• Kravhåndtering, analyse

• Konfigurasjonsstyring

• Databasedesign, datamodellering

• Høy tilgjengelighet

Teknologierfaring
Programmeringsspråk: Java, C, C++, Common Lisp, Python, script-programmering under unix

Operativsystem: Unix (Linux, Solaris, BSD mfl), Windows, OS/2

Språk
Norsk morsmål.  Har gode formuleringsevner på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Fritidsinterresser
Spiller slagverk i amatørkorps og -orkester, fotograferer og lager mat.

mailto:rolf.ness@pvv.org


Utdanning
1994-1998 Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet,

Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap.

Hovedkarakter: 1.9

1991-1994 Greåker Videregående Skole, fordypning i naturfag

Erfaring
Des 2005 – nå Conduct AS

Des  2005-apr  2006:  Fortsatte  i  samme  rolle  på  Online-prosjektet  i  Posten 

logistikk.

Nov 2001 – Des 2005 ErgoGroup AS.  Relevante prosjekt:

2005-apr  2006:  Sjefsarkitekt  for  Online-prosjektet  som  skal  lage  en 

skreddersydd  løsning  for  mobile  håndterminaler  for  bruk  i  Posten  logistikk. 

Funksjonalitet omfatter sporing av pakker, gjøremålslister for sjåfører, salg av 

verdiøkende  tjenester,  utrulling  av  8000  håndterminaler  og  opplæring  av 

brukere.

2004-2005: Integrasjonsarkitekt for PULS, «Postens unike løsninger for salg», 

skrankesystem for alle postkontor og post-i-butikk.   Jeg hadde ansvar for all 

integrasjon mellom PULS og Postens øvrige system.

2002-2004:  Sjefsarkitekt  for  «Postmottakersystemet»,  PMS,  system  i  Posten  for 

registrering av adresser, adresseendring, ruteplanlegging og postsortering.

2002: Kravspesifikasjon for eFaktura-løsning

Jan 1998 – Okt 2001 ClustRa AS.  

Gjennom  siste  studieår  gjennomførte  jeg  vårprosjekt  og  diplomoppgave  for 

ClustRa AS i Trondheim, samme år hadde jeg og sommerjobb der.  ClustRa (nå 

en del av Sun Microsystems) lager et høytilgjengelig databasesystem med rask 

responstid og skalerbar ytelse.   Fra januar 2000 til  mai 2001 jobbet jeg ved 

ClustRa sitt USA-kontor, først i Boston, så i San Francisco. Relevante prosjekt:

2001 Konsulent  hos  Siemens  i  Tyskland  som  brukte  ClustRa  i  en 

mobiltelefonsentral.

2000 Konsulent hos Telcordia i New Jersey som brukte Clustra som basis for en 

ny generasjon telefonsentraler.

1998 Utviklet lavnivå API i C som alternativ til det eksisterende i C++
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