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Målsättningar
Jag har som mål att bli en duktig programmerare och skulle gärna vilja specialisera mig i
framtiden men innan det så ser jag verkligen fram emot att få arbeta med olika språk, i olika
team och i olika miljöer. Jag ser fram emot att få bli en del i stora komplexa system och anta
utmaningar och utvecklas med kreativt och logiskt tänkande. Jag tror att jag kommer att passa
in bra i en systemutvecklarmiljö då jag har så bred erfarenhet av olika branscher och förmåga av
att koppla ihop saker och se den stora bilden. Jag är även duktig på att tänka utanför boxen och
ser möjligheter där andra ser problem.

Utbildningar
Systemutvecklare

Augusti 2016 - Pågående

Newton YH (2 år)
Efter avslutad utbildning ska jag kunna:






Utveckla mobil- och webbapplikationer, molntjänster och desktopsapplikationer
Förmåga att hantera och förstå objektorienterad programmering
Förstå kundernas verksamheter, behov och krav samt koppla detta till systemutveckling
Kunna leda och driva systemutvecklingsprojekt
Förmåga att kunna skapa, utveckla och underhålla databaser

Spelarkitektur

Examen 2007

Academedia Masters
Gymnasieutbildning

Examen 2005

Teknik och teknisk industri
Grundskola
Allmän inriktning

Examen 2002

Datakunskaper
Allmänna kompetenser
Microsoft Office
Programmeringsspråk
Java
My SQL
HTML/HTML5
CSS/CSS3
C#
IDE
Eclipse
NetBeans
IntelliJ/Webstorm
Notepad++
Xamarin
Visual Studio
Git
Atom
Sublime
Grafikprogram
Adobe Creative Suite
Lightroom
3D Studio Max
Operativsystem
Windows

Kurser
Anläggningsskötare Brandlarm

Januari 2016

Brandskyddsföreningen
Mikrobiologi och avloppsvattenrening

Oktober 2015

Veolia
Brandutbildning – Repetition

Maj 2015

Göteborgs Räddningstjänst
The Course as Loadingmaster in Oil Port

Mars 2015

SOHF, SPBI, Oil company Preem and Maflobe
Miljökontroll – utsläpp till vatten

Mars 2015

Provtagning, provhantering och flödesmätning, Teknologiskt Institut
Säkerhetsvakt – Räddning ur cistern

Augusti 2010

Vopak

Övriga Meriter
Ledningsgrupp – Newton YH

2016 - Nuvarande

Klassrepresentant för Java2 klassen på Newton YH
Styrelsemedlem – BRF

2012 - Nuvarande

Sitter med som suppleant i våran Bostadsrättsförening sedan start.
Värnplikt Götaingenjören

Examen 2006

MK929 – Lastbilschaufför med betygen 10‐7‐7.
Grundläggande sjukvårdsutbildning med HLR 40 timmar.
Skyddsvaktsutbildning 40 timmar.
Körning med tung lastbil och släp 300 timmar.
Språkresa

Juni 2001

3 veckors språkresa till England.
Reporter – Göteborgs Posten

2000

Arbetade som ungdomsreporter på Sport Graffitti.

Arbetslivserfarenheter
Distribuerande säljare – Pågen Färskbröd AB

November 2016 - Pågående

Extraarbete under studier. Distribuerar bröd med lastbil till butiker.
Driftoperatör – Inter Terminals Sweden AB

Juni 2016 – September 2016

Arbete med drift och underhåll på ett av nordens ledande bulkvätskebolag. Vanliga uppgifter
var att pumpa petrokemiska produkter mellan cisterner. Blandning av bensin. Lastning och
lossning till båt. Loadingmaster. Arbetet var skiftbelagt.
Drifttekniker – Stena Metall AB (Ciclean)

December 2012 – Maj 2016

Jag arbetade som drifttekniker på en biologisk vattenrening där jag skötte drift och underhåll av
anläggningen. I arbetet ingick även utveckling och förändringar i våran process där jag agerade

projektledare/processingenjör. Jag var bland annat med och installerade en maskin där vi
ändrade %TS på våran slam från 20% upp till 38% vilket halverade våra exporter av slam.
En annan del av arbetet var att se till att biologin fungerade som den skulle och detta gjordes via
provtagning med uppföljning samt mikroskopering.
Ett annat moment var att ta emot produkter via bil och båt där min roll var Loadingmaster.
Chaufför - Petrol Trading AB

Mars 2012 – December 2014

Ett jobb där man kunde få göra vad som helst. Körde mycket sugbil, sanerade cisterner, utlånad
som depåpersonal, Montering/demontering ventiler pumpar mm, driftsättningar,
underhållsarbeten, säkerhetsvakt, provtryckning av slangar
Elektriker - Midroc Electro AB

Mars 2011 – November 2011

Arbetade som tempelektriker inför ett stopp på Preem depå. Förberedelse för stopp med
dragning av tillfälliga matningar, service av utrustning. Vi gjorde även installation av brandlarm
och grind/passage system. Drog även nya Cat6 nätverk samt fiberinstallation.
Servitör - Hotell Pezina

December 2010 – April 2011

Säsongarbete på ett hotell i St. Anton Österrike. Serverade mat på kvällarna och städade
hotellrum på helgerna. Innan säsongen startade hjälpte vi till att bygga nya lägenheter.
Säljare - Pågen Färskbröd AB

Januari 2008 – December 2010

Distribuerande säljare med ansvar mot kund och säljchef. Arbete med eget distrikt med uppgift
att maximera försäljning via kampanjer, tävlingar, ökade exponeringar samt jippon med butik
samt att malla om i hyllor.
Chaufför – Renova AB

April 2007 – Januari 2008

Körde bak lastande sopbil i Centrum och Lerum, Partille och Härryda.
Säljare i butik – BRL Electronics

Juni 2006 – Januari 2007

Arbetade extra under studietiden med att sälja elektronik, hemmabio och bilstereo artiklar.
Chaufför – Renova AB

Juni 2006 – Augusti 2006

Körde bak lastande sopbil i Centrum och Lerum, Partille och Härryda.
Projektledare – Ceteda Installation

Maj 2006

Ledde ett kortare arbete för installation av ett datornät för kunds räkning vid Hotell 11.
Terminalarbete - Posten Sverige AB

Juni 2004 – Augusti 2005

Terminalarbete med sortering av brev och paket.
Installatör – Power Planning System

September 2004 – September 2004

Installation av datornät på gymnasieskola samt inkoppling av datorsal.
Terminalarbete – Posten Sverige AB

December 2003

Sortering av julkort
Montör – Cybergymnasiet

September 2003

Installation av övervakningskameror och nätverk samt inkoppling av dator/byggnation av
datorsal.
Installatör – Ceteda Installation
Installation av bredband och nätverk i lägenheter

Språkkunskaper
Svenska
Flytande
Engelska
Flytande
Spanska
Grundskola

Juni 2001 – Augusti 2003

