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UTBILDNING  

B.Sc, Kandidatexamen i Datavetenskap – inriktning mot Applikationsutveckling 

Malmö Universitet, Malmö, Sverige 

 

Examensarbete: Utvecklarens perspektiv på native- och hybridapplikationer. Studien handlar om att undersöka 

native- och hybrid-applikationer från utvecklarens perspektiv. Vi utförde nio intervjuer med applikationsutvecklare 

från fem olika företag. Dessa respondenter är Androidutvecklare som har olika roller inom respektive företag. Dessa 

roller är konsult, utvecklare, chef, arkitekt och user experience lead. Med deras hjälp har vi kommit fram till en 

slutsats där native-applikationer föredras av utvecklare på grund av att slutprodukten blir bättre jämfört med 

hybridapplikationer. 

 

ARBETSLIVSERFARENHET  

Praktik, Leonardo da Vinci Mobility Program, 2012 (3 veckor) 

Tenerife, Spanien 

Arbetade i mindre grupp med uppgifter relaterad tilll grafisk design av en byggnad som skulle renoveras, den grafiska 

designen utfördes med hjälp av Google Sketch. Uppgifterna involverade rapporter med innehåll av mätningar och 

visuell representation av varje rum. Planering lämnades in till stadshuset, med material som skulle användas utan 

att överskrida budgeten, visuell representation i form av Google Sketch presenterades. 
 

Praktik, Perfekt Landskrona, 2011 (3 veckor) 

Landskrona, Sverige 

Utförde arbetsuppgifter i en teknikaffär, arbetsuppgifterna involverade jobb bakom kassan, uppbyggnad av möbler 

och hembesök vid behov av att diagnosera enheter eller reparation av tv-apparater.  
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PROJEKT  
 

Nin ja Panda  

Var en del av en liten projekgrupp som utveckla ett plattformspel med hjälp av programmet Unity. Projektet 

involverade förstudie, utveckling i språket C# och verifiering och validering. Varje medlem i gruppen skulle utföra 

alla delar, men varje medlem skulle även tilldelas en fördjupande uppgift. Jag fick testning och utförde 

scenariotestning. 

Språk,  verktyg och  kunskap som nytt jats/tagits  lärdom av:   

-  Uni ty  

-  C#  

-  Förstudie  

-  Testn ing  

 

Responsiv hem sida  

Jag har utvecklat en responsiv webbhemsida där användaren kunde söka efter filmer och ange favoritfilmen. . 

Hemsidan fungerar på alla plattformar. Användaren skall också kunna ladda upp media, dessa kan vara bilder, 

ljudinspelningar och videos. 

Språk,  verktyg och  kunskap som nytt jats/tagits  lärdom av:   

-  HTML5,  CSS  

-  JavaScr ipt  

-  Ajax  

-  APi -omdapi  

-  BootStrap  

 

App för  ekonom i  

Jag har utvecklat en app för att kontrollera en användares ekonomi. Applikationen har funktioner för att lagra och 

registrera inkomster och utgifter. Användaren kan därefter se en lista med inkomster och en lista med utgifter, listan 

kommer att visa datum och antalet kronor spenderade/inkomna. Denna app skapades för att hjälpa användren ha 

mer kontroll över sin ekonomi. 

Språk,  verktyg och  kunskap som nytt jats/tagits  lärdom av:   

-  Java  

-  SQL  

-  Andro id  Stud io  

 

Walk  the Ward  

Ett project I större grupp utvecklades för sjukhuset I Malmö för att engagera och aktivera äldre patienter fysiskt. 

Projektet utfördes utifrån kundens krav och var ett frågesportspel där paddor användes som verktyg för att skanna 

qr-koder med olika frågor.  

Språk,  verktyg och  kunskap som nytt jats/tagits  lärdom av:   

-  Förstudie  

-  HTML5,  CSS  

-  JavaScr ipt  

-  SQL  

-  Bemötande av Kund  

-  Kravhanter ing  

-  P laner ing och UML  

-  Testn ing  
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TEKNISK KOMPETENS  
 

Areor :  Web development 

 Android development 

 

Programmer ingsspråk :  Java, JavaScript, HTML5, JSON, 

CSS, XML, SQL 
 

Ramverk och B ib l iotek :  JQuery, Boostrap, Material 

Design, Ajax, RESTful Services 
 

Test :  Blackbox testing, Scenario-

testing, System testing, 

Acceptance testing, Integration 

testing, Unit-testing, 

Requirement-based testing, 

Whitebox testing 

 

IDE :  Eclipse, Sublime, Microsoft 

Visual Code 
 

Databaser:  MySQL, Microsoft SQL, MongoDB, 

SQLite 
 

Operat ivsystem:  Windows, Linux 
 

Metodologier  och  Verktyg:  Design Patterns, Algorithms, 

 Datastructures, Objectoriented 

programming, UML    
 

 

SPRÅK 

Svenska Modersmål 

Engelska Flytande 

Bosniska Modersmål 

Spanska Grundläggande kunskaper 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curriculum Vitae 
 

Personligt brev 

 

Haris Durakovic Address 

1994/06/03-2277 Pilängsrundeln 10A 

+4670-778 5964 261 42 Landskrona  
Haris_Durakovic94@Outlook.com> Skåne län, Sverige 
 
  
 2018/11/09 
 

Till Tedcomp 

 
Ansökan om tjänst som Testare till Tedcomp i Malmö 
 
 
Jag heter Haris Durakovic, är 24 år gammal och nyexaminerad från programmet ”Datavetenskap och 
Applikationsutveckling” på Malmö Universitet.  
 
Jag är en social och positiv person som alltid strävar efter att bli bättre och utvecklas, både personligt 
och karriärmässigt. Jag är en person som kan anpassa mig vid förändringar och är alltid angelägen att 
inhämta nya kunskaper. Jag är en stresstålig person och ser utmaningar som något positivt där jag har 
chans att lära mig och utveckla mina kunskapsnivåer. 
 
Som person är jag kommunikativ och har det lätt att jobba i team samt att individuella uppgifter utförs 
väldigt bra. Jag tar ansvar för mina arbetsuppgifter och gör alltid mitt yttersta för att slutföra 
uppgifterna av högsta möjliga kvalité genom ett noggrant arbete. 
 
Testning är något jag har erfarenhet av från utbildningen och är den mest intressanta delen under 
utvecklingsfasen, det är ett område som jag strävar efter att utvecklas inom och vill fortsätta göra det. 
Med mitt intresse för testning och företagets erfarenhet och kunskap för testning ser jag mig själv 
utvecklas och bli en tillgång till företaget.  
 
Tack för att ni tog er tid och jag hoppas få möjlighet till en intervju där ni kan få mer inblick i mig som 
person och där jag samtidigt får lära mig mer om företaget, jag hoppas höra från er snart!  
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Haris Durakovic 

 

 

 


