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  MIN PROFIL

 Programmering sedan 1989, både som vanlig anställd och uthyrd konsult. 200 
högskolepoäng.

 Drivit egna projekt, stort eget ansvar, mycket kundkontakter och utbildning av 
kunder. I samband med detta, har jag haft en mycket stor glädje av min utbildning i 
pedagogik, sociologi och internationell affärsskola.

 Stor bredd med systemadministration, integrationer, databaser (MS-SQL) och support.
 Certifierad inom ITIL(it-processer, 2006). Utbildning i ISTQB (testledning, 2016).
 Flytande engelska samt grundläggande tyska och franska.

  VEM ÄR JAG

 Kraftigt förbättrade kunskaper på senare tid. Tagit eget initiativ till att gå två 
utbildningar i C# / .Net och praktiserat inom C, C# och Angular2 (2017, 2018).

 Van vid att ständigt lära mig nya programmeringsspråk och miljöer. På min fritid 
programmerar jag i C# / .Net.

 Mycket nyfiken på kunders verksamhet och skaffat mig verksamhetskompetens 
inom CRM, affärssystem, energi, logistik och trädgårdsnäring. 

 På fritiden paddlar jag tävlingskajak, är paddelinstruktör samt varit ansvarig för 
introduktionskurser och suppleant i Malmö Kanotklubb. 

  UTBILDNINGAR (200p)

 C# / .Net och ISTQB (testledning) Lexicon Malmö AB, (4 mån), 2016
 C# / .Net 7,5p Malmö Högskola, 2014
 Sociologi 30p Malmö Högskola, 2001
 Pedagogik 30p Malmö Högskola, 1998
 Internationell Affärsskola (6 mån) Mercuri International, Malmö, 1994
 Elektronik med Datainriktning 80p Lunds Tekniska Högskola, 1987

(Lokaliserad till ElektronikCentrum AB, Svängsta, Blekinge. 
En kombination från Lunds E-/D-linjer samt ElektronikCentrums egna ämnen)

 Polymerteknik 60p Högskolan i Kristianstad, 1984



  ANSTÄLLNINGAR OCH PRAKTIK 

Självstudier i C# / .Net
2018 – 2019  (Pågående)

Praktik: Programmering i C# / Support integrationer
2018 (3 mån)  IT-Integration AB, Malmö (2 anst)

 Support integrationer. Lagrade procedurer i MS-SQL. Affärssystem Visma

Praktik: Mobil-app-programmering
2017 (3 mån) Bayou AB, Malmö (3 anst)

 Programmerade i Angular2, Javascript, Typescript, ParseServer (molntjänst)

Praktik: Programmering i C
2016 (2 mån) Nordisk Media Utveckling NMU AB (3 anst)

 Utvecklade ett program som skulle kommunicera med andra datorer i nätverk. C 
och Debian GNU/Linux.

Programmerare i C# och VB6
2014 (3 mån tidsbegränsad anst) Sindas Informationssystem AB, Malmö (5 anst)

 Programmering i CRM/affärssystemet Kassanova. Tidigare Windows-applikation till 
ny webb-applikation. Lagrade procedurer i MS-SQL

Installationskonsult
2014 (2 mån sommarvikariat) Lexicon IT-konsult AB, Malmö

 Konsult på IKEA-IT AB i Helsingborg. Installationer av nya versioner i en miljö med 
Oracles verktyg och Debian GNU/Linux.

Installationskonsult
2012-2014 (1,2 år) Element Logic Sweden AB, Lund (2 anst i Lund, 15 i Norge)

 Testning och support av logistik-system. Support-jour för kunder på svenska och 
norska marknaden. Felsökning och justeringar mha MS-SQL.

CRM-ansvarig / Systemutvecklare
2007-2012 (5,5 år) Unikum Datasystem AB, Lund

 Huvudansvarig för planering och systemutveckling (Visual Kosmos) av företagets 
CRM-system i affärssystemet Pyramid Business. Bestämde vad som skulle  
utvecklas och när.  Fungerade även som konsultstudio-stöd för företagets 
återförsäljare. 

  ANSTÄLLNINGAR 1989-2007

Programmerare
2006-2007 (0,5 år) IT-Resurs AB, Malmö

 Blev anställd som konsult för utveckling i VB6.



Systemadministration
2004-2006 (2 år) Qbranch Syd AB, Malmö

 Konsult på IKEA-IT i Älmhult. Systemadministration i IBM AIX (Unix)

Systemutvecklare / Integrationer
2001-2003 (2 år) Systeam Öresund AB, Malmö

 Utvecklade webb-applikation (i ASP) för fyra högskolor i Kalmar län, vilken 
överförde data från webb-gränssnitt och sparade ner uppgifter i SQL-databas 
(SuperOffice).

 Utvecklade webb-applikation, vilken hämtade uppgifter från affärssystemet Jeeves
för en växthusgrossist.

 Utvecklade integration mellan affärssystem Movex (AS400) och CRM-system 
Caesar Business.

Systemutvecklare
2001 (9 mån)  Programmera é-Solutions AB, Lund

 Konsult på Tetra Pak AB med programmering i C och HTML.
 VB6-applikation för flygbolag med ankomst/avgångstider
(Min chef bytte företag till  System Öresund AB och tog med mig dit enligt ovan)

Systemutvecklare / Konverteringar
1994-2001 (6,5 år) WM-data Ellips AB, Malmö

 Systemutveckling och konverteringar (i Progress) i ett affärssystem K-Plus 
(elmätning) för energiföretag och kommuner. 

 Systemutveckling av  handdatorer och utbildning av kunder.
 Konverterade befintliga kunders (5-6 st) affärssystem i Unix till ett nyutvecklat 

system i Windows-miljö för nät och handel. 

Systemutvecklare / Systemadministration
1989-1993 (3,5 år)  Trädgårdsutveckling AB, Alnarp

 Utvecklade system (i TurboPascal) för växthusföretag. Demonstrationer och 
utbildning av kunder.

 Systemadministration som uthyrd konsult på Sveriges Lantbruksuniversitet i 
Alnarp. Nyinstallation av datorer i nätverk.

En mer detaljerad CV lämnas gärna, om ni så önskar eller inför intervju
Referenser lämnas gärna på begäran


