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PROFIL
Jag är en engagerad kille som studerar till interaktionsdesigner på Stockholms Universitet, nu siktar jag efter att öka mina erfarenheter ute i affärsvärlden. Från augusti 2005 fram tills nu har jag parallellt med mina studier
drivit ett eget företag vid namn Festiz Webbyrå, där har jag tillhandahållit
tjänster såsom informationstekniskt stöd, jourhavande datortekniker, utveckling av internet-plattformar samt datoradministration åt mindre företag.
Min spetskompetens är inom gränssnittsdesign och webbdesign men jag är också en duktigt programmerare. När man i ett företag har ett verktyg anpassat för uppgiften som ska användas, med ett intuitivt
gränssnitt, så ökar effektiviteten hos den enskilda anställde och därför också för företaget i stort. Här kan
jag göra stor skillnad, jag hjälper er att utveckla verktyg som ökar effektiviteten och som accepteras av
personalen.
Entreprenörsanda är något som alltid präglat mycket av min vardag, under gymnasietiden satt jag som
ordförande för IT-sektionen och i mina nuvarande universitetsstudier har jag involverat mig studentkårens
styrelsearbete. Att ha så många bollar i luften har resulterat i en väl strukturerad person med god social
kompetens. Firman har främst varit en bisyssla till mina studier och jag söker nya utmaningar som bättre
passar med min utbildning och att få möjlighet att fokusera på det jag brinner för.

ARBETSLIVSERFARENHET
Webbutvecklare, IT-tekniker, Jourtekniker, Festiz Webbyrå, Stockholm
2005I augusti 2005 så startade jag ett eget företag vid namn Festiz Webbyrå för att sälja tjänster såsom informationstekniskt stöd, jourhavande datortekniker, utveckling av internet-plattformar samt datoradministration.
Dessutom har jag parallellt arbetat som administratör av Webbyråns webbservrar.
Föreläsare & Handledare, Stockholms Universitet, Kista
Hösten 2009
Till kursen WEBDES - webbdesign, vid enheten för Kommunikation och Kognition så vart jag rekryterad
som främst handledare men fick även möjlighet att ge en föreläsning. I min roll som handledare så bistod
jag de övriga eleverna med stöd under inlärningen av teknikerna XHTML och CSS. Föreläsningen jag gav
var som en fördjupning på området webbens framtid som fokuserade på teknikerna HTML5 och RDFa.
Datormigratör, Strängbetong AB, Nacka
Maj 2006
Jag deltog under ett antal kvällar i både planering och genomförande av en migrering från Windows
NT4servrar till Windows 2003 med en riktigt “Active Directory”-domän. Arbetet bestod i att överföra
samtliga anställdas profiler för hand med hjälp av script och omläggningar se till att de hade de skrivare
som de önskade, behöll e-brevlådor och dylikt.
Actionmarketing, Easypark, Stockholm
Sommaren & Hösten 2006
Under sommaren bedrev jag tillsammans med Easypark en marknadsföring mot bilisterna i Stockholm
som innebar att alla gatuparkerade bilar innanför tullarna under sommaren ska få en lapp på fönsterrutan
minst 2 gånger. Under senhösten började vi istället bedriva en ännu mer intensiv marknadsföringskampanj
som innebar att jag och en partner stod mitt under rusningen med stora reklambanderoller som blev exponerade för ungefär 100000 bilister per morgon under cirka tre timmar.
Städare, Rörelsespecialisten, Stockholm
1999-2005
Under mina högstadieår så extraknäckte jag som städare på en vårdklinik vid namn Rörelsespecialisten
och höll där skinande rent och storstädade 2 gånger per vecka.
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MINA TIDIGARE KUNDER
Webbutveckling, Tourist Guide Stockholm, Stockholm
Sommaren 2009
För Tourist Guide Stockholm så har jag utvecklat ett webbaserat internt ordersystem som skickar länkar till
deras kunder när det blir aktuellt att betala vilket de kan göra genom kortbetalning. Fokus här låg på att få
fram ett effektivt verktyg för dem att använda i sitt dagliga arbete och en smidig kortbetalning för deras
kunder. Därför var ett bra gränssnitt av stor vikt för dem. Jag utförde även integrationen mot Payers betalväxel. För mer info om detta projekt, se bilaga.
NOC-operatör, Comhem AB, Stockholm
2008Hos Comhem har jag extraarbetat som timvikarie på deras nätverksövervakning, där har jag upptäckt fel,
skapat felanmälningar och dirigerat och bistått tekniker med tekniskt relevant information.
IT-support & Jourtekniker, Advokat Anders Nord, Stockholm
Macsupport, inköpsstöd och hårdvarusupport.

2008-

IT-support & Jourtekniker, Advokatfirman Peter Skeppstedt, Stockholm
2008Windowssupport, nätverksdrift, inköpsstöd, hårdvarusupport, webbutveckling och webbplatsuppdatering.
IT-support & Jourtekniker, Carin Severin Advokatbyrå, Stockholm
Windowssupport, nätverksdrift, inköpsstöd och hårdvarusupport.

2007-

IT-support & Jourtekniker, Advokatfirman Siri Leithoff, Stockholm
Windowssupport, nätverksdrift, inköpsstöd och hårdvarusupport.

2007-

Webbmaster & IT-support, Jourtekniker, AGL Advokater, Stockholm
2005Drift av Active Directory-miljö, nätverksdrift, windowssupport, linuxdrift, webbplatsuppdatering, inköpsstöd och hårdvarusupport.
IT-support & Jourtekniker, Advokatfirman Anita Hellrup, Stockholm
Windowssupport, linuxdrift, nätverksdrift, inköpsstöd och hårdvarusupport.

2005-

PRO-BONO ARBETE
Webbutveckling, DISKs Klubbmästeri, Stockholm
Vintern/Våren 2008
För DISK KM så har jag utvecklat ett CMS med bland annat en modul för att hantera medlemmar samt
evenemang på deras externa webbplats. Syftet var att tydligare för KM-intresserade göra reklam för pubarna och visa vilka som är och har varit aktiva
Webbadress: www.disk.su.se/km

STYRELSEUPPDRAG
Datoransvarig, Studentkåren DISK, Stockholm
2007 & 2008
Ansvarar för ett 10-tal datorer i en windows/linux-miljö. Ansvarade för och genomförde en migrering till
Sambabaserat Active Directory med domäninloggning från Windows Vista-maskiner.
Webbadress: www.disk.su.se
Vice Klubbmästare(v.ordförande), DISK Klubbmästeri, Stockholm
Juli 2007 - Juni 2008
Drev klubbmästeriets verksamhet framåt, såg till att alla tillstånd fanns som de skulle, ansvarade för att alla
pubar hade bemanning som de skulle och skötte allmänt underhåll på puben. Var även i position att underhålla och ta till åtgärd för personalens välbefinnande.
Webbadress: www.disk.su.se/km
Sexmästare(Festchef), DISK Klubbmästeri, Stockholm
Januari 2007 - Juni 2007
Ansvarig för våra fester, relationer till andra studentpubar samt anmälan till andras fester
Webbadress: www.disk.su.se/km
Insparksgeneral(ordförande), Studentkåren DISK, Stockholm
Juli 2007 - September 2007
Ansvarig för ekonomin, helheten och genomförande av 2007 års inspark för Studentkåren DISK. En verksamhet som bedrivs intensivt på sommaren/hösten för att informera de nya studenterna om vad universitetslivet har att erbjuda.
Webbadress: www.insparken.nu
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Propagandamästare(PR-Chef), DISK Klubbmästeri, Stockholm
Juli 2006 - December 2007
Ansvarig för klubbmästeriets PR inom universitetet, affischering, grafisk profil, KMs bemötande av studenter.
Webbadress: www.disk.su.se/km
Informationsansvarig, Studentkåren DISK, Stockholm
2006
PR-ansvarig för Studentkåren DISK. Ansvarade för att webbsidan innehöll aktuell information samt att nya
studenter fick korrekt information under deras första veckor.
Webbadress: www.disk.su.se
Ledamot, Bowlingklubben Amiki, Stockholm
2004
Skötte webbplats, medlemsregister samt agerade sekreterare på Styrelsens möten. Webbsidan är i skrivande stund(2010) nedtagen av för mig okänd anledning
Webbadress: www.amiki.com

UTBILDNING
Data & Systemvetenskapliga Institutionen vid Stockholms Universitet, Kista
2005-2011
Just nu studerar jag till fil. mag. i data & systemvetenskap med inriktning mot programvaruteknik och
gränssnittsdesign. Detta gör att jag har förståelse för interaktionen mellan människa och dator, vad som
krävs för att få vid acceptans bland företagets personal när man rullar ut nya system, och uppdaterade
versioner av existerande system.
Cybergymnasiet Kvarnholmen, Nacka
2002-2005
Treårigt tekniskt program på Cybergymnasiet Nacka gav mig en stor portion frihet under ansvar och jag
tilläts testa mina vingar och läste totalt 3000 poäng istället för standard 2500. Majoriteten av mina ämnen
har varit data- orienterade och denna utbildning har byggt den grund som jag idag nyttjar i mitt företag.
Mitt meritvärde ligger på 14,5 av 20 möjliga.

FÄRDIGHETER
Utveckling
• PHP + CodeIgniter
• CSS 2-3
• HTML 4-5
• XHTML
• XML
• WAI-ARIA
• Javasript + jQuery
• Ruby
• Java
• MySQL
• Access
• Bash
• C#.Net
• SVN
Mindre erfarenhet
• Python
• C++
•C

Övrig Mjukvara
• Eclipse
• Netbeans
• FirstClass
• PingPon
• MS Office 97-2007
• OpenOffice 2-3
• Adobe Photoshop 7 - CS 4
• Adobe Indesign CS 3 - 4
• Adobe Illustrator CS 1 - 4
• iWork
• iLife
• Textmate
• vim
• Web Developer Toolbar
• Firebug
• YUI compressor
• YSlow
• Wordpress

Plattformsvana
• Mac OS X
• Slackware Linux
• Debian Linux
• Redhat Linux
• IPCop
• Windows 3.11 - 7
• Windows 2k Server - 2k8
• Google Apps
Övriga färdigheter
• B-Körkort sedan 2005
• Diplimerad bildbehandlare
• STAD-certifierad
• Fotograferar med en D60
• Bra bartender
• Bowlar i snitt 180p :D

