
CV – Janus Thorborg 

Personlig Information 
Navn: Janus Lynggaard Thorborg 

Alder: 27 år 

Mail: contact@jthorborg.com 

Hjemmeside: www.jthorborg.com 

LinkedIn: www.linkedin.com/in/jthorborg 

Musisk virke 
Jeg har været udøvende musiker, producer og komponist i over 17 år, med guitaren som mit 

hovedinstrument. Efter at have spillet i bands i alle genrer, har jeg på nu specialiseret mig i procedural og 

dynamisk, interaktivt lydprogramming og lyddesign. 

Programmeringsmæssige færdigheder 
Mit primære sprog er C++ i 11 år nu, og C# i 6 år. Mit arbejde indenfor signalbehandling, audioplugins og 

game engine udvikling har givet mig store erfaringer i følgende felter: 

 Multi-platform 

 Realtids-, SIMD- og deterministisk kode 

 Multitrådet- og parallel kode 

 GUI og brugerinterfaces, grafik 

 Compiler teknologi 

Jeg har også indgående kendskab til software biblioteker som FMOD, LLVM, JUCE, VST 2 & 3, samt godt 

kendskab til standard software design og procedure, kildekode-kontrol osv. Derudover har jeg i mindre 

grad brugt JavaScript, HTML og CSS til webdesign, samt andre sprog som Python, AutoIT, assembler og 

Visual Basic. 

Uddannelse 
 2013 – 2017: Bachelorstuderende ved Medie- og Sonokommunikation, Sonic College, Haderslev 

 2009 – 2011: Student fra TH. Langs HF & VUC Silkeborg 

 2008 – 2009: 10. Klasse på Femmøller Efterskole ved Ebeltoft 

 1998 – 2008: Elev på Funder Skole ved Silkeborg. 

 

Arbejdserfaring 
 2016 - nu: Lydprogrammør hos Unity Technologies, København 

 2011/10 - 2012/08: Tekniker / renovør hos Arepa Danmark 

 2010/05 - 2010/08: IT-Supporter hos Social- og Sundhedsskolen Silkeborg 

http://www.jthorborg.com/
http://www.linkedin.com/in/jthorborg


Musisk undervisning 
 2009 – 2010 Musik C, TH. Langs HF & VUC, Silkeborg 

 2008 - 2009: Guitar, sang, kor, rytmisk musik, dans, Femmøller Efterskole 

 2005 – 2008: Den Kreative Skole, Silkeborg 

o Individuel guitarundervisning, 3 år 

o Sammenspilsundervisning, 2 år 

o Undervisning på det udvidede guitarhold, 2 år 

o Holdundervisning i indspilningsteknik og brug af Logic, 1 år 

 2003 – 2008: Individuel guitarundervising i 3 år samt musiklinie, valgfag alle år, Funder Skole 

Softwareerfaring 
 Ableton Live - 8 years 

 FL Studio - 9 years 

 Logic - 3 years 

 Pro Tools - 2 years 

 Unity3D - 5 years 

 Max/MSP og PureData, 3 year 

 NI Reaktor, 1 year 

 XCode, Visual Studio, OllyDBG, Intel VTune 

 Matlab / Octave 

 Word, PowerPoint, Excel 

 Photoshop 

Sproglige kundskaber 
 Dansk - flydende skriftligt og mundtligt 

 Engelsk - flydende skriftligt og mundtligt 

 Tysk – på samtaleniveau 

Diverse 
 Kørekort 

Hobbyer/interesser 
Jeg har altid interesseret mig meget for teknik. Jeg har tidligere bygget højttalere og computere, 

restaureret instrumenter og rodet med loddekolber og elektronik. Jeg kan godt lide at læse bøger, og 

interesserer mig f.eks. meget for filosofi, specielt determinisme og eksistentialisme.  

Derudover er jeg meget interesseret indenfor alle former for fysik, kemi, og læser ivrigt bøger om alt fra 

geologi, historie, akustik til kvantemekanik, men også skønlitteratur. Udover det er jeg en afslappet person, 

der nyder at lave god mad, gode diskussioner og en god film.  


