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Jörgen Bertholdsson Svalvägen 32 
181 40 Lidingö 

 
08-501 677 60 
070-339 7076 

jorgen@bertholdsson.com 
www.bertholdsson.com 

 
Yrkeserfarenhet 
2009- Wincor-Nixdorf, Stockholm. 

• 2:nd level support, teknisk expert. 
Support för 1:st level support och interna/externa tekniker samt teknisk ansvar vid 
start/implentering av nya projekt och lösningar. 
 

2007-2009 Data Ductus Nord AB, Stockholm. 
• Konsult inom HP Open View familjen. 

Senaste uppdraget innebar migrering av befintlig Tivoliövervakning 
till HP OVOU miljö samt stöd till övervakningsgruppens normala arbetsuppgifter. 

• Konsult driftavdelningen Svenska Kyrkan, Uppsala. 
Drift och underhåll av IT lösningen som omfattar bla. Nagios, Exchange, IIS. 

 
2004-2007 Data Ductus Nord AB, Skellefteå. 

• Integration av nytt hostingsystem för webbhotell. 
• Ansvarig för domänregistrationer (registrator) 
• Delansvar på teknik & driftsavdelning. 
• Intern/extern support samt support och hård och mjukvaru-underhåll av serverpark med  

        tillhörande system. T.ex. webbar, databaser samt e-postsystem. (Windows/Linux) 
 
1999-2003 Anker Systems AB, Stockholm. 

• Ansvarig för intranät/webb. 
Innehåll och funktion för intranät, men även vidareutveckling och   
informationsframtagning till intranätet.. 

• Delansvar på IT avdelningen. 
Support och underhåll av mail (exchange) och övriga IT-system. Som t.ex. 
mobiltelefoner, virusskydd och skrivare. 

• Ansvarig för kundkommunikation. 
Teknik och mjukvaruansvar för Ankers ISDN och bredbandsbaserade  
supportkommunikantion mot kunder. 

• Projektledare. 
Ansvarat och deltagit i projekt rörande kunder som Spy Bar, Grand   
Hôtel/Berns, Ulla Winbladh och SJ Biljettförsäljning. 

• Support/helpdesk. 
Arbetat som support mot kunder inom restaurang, fackhandel och   
livsmedelssegmentet. 

• Servicetekniker, installatör, utbildare 
Skött service på produkter inom restaurang, fackhandel, livsmedel och färjor. 
Helhetsplanering samt genomförande av systeminstallationer hos kund. 
Planerat och utbildat externt mot våra kunder men även internt för vår  
personal. 

 

CV 



Sida 2 Av 2 

1992-1999  Anker Datasystem AB, Skellefteå. 
• Servicetekniker/installatör/utbildare. 

Ansvarat för service, installation samt utbildning på produkter och   
system inom restaurang, fackhandel, livsmedel. Eget helhetsansvar för mina  
kunder inom Skellefteå med omnejd. 
 

1989-1990  Lindab Nord AB, Lycksele. 
• Plåtslagare, programmerare. 

Tillverkning av rektangulära kanaler i galvad tunnplåt samt dataprogrammering. 
 

Utbildningar 
2009 Digital Bildbehandling, Photoshop 
 Högskolan I Jönköping, 7.5hp 
 
2007 ITIL v3, certifierad. 
 HP Stockholm 
 
2007 HP Configuration Management software: Packaging and Publishing 
 HP Stockholm 
 
2006 HP OVO Windows 
 HP Skellefteå 
 
2005 Advanced Network Security 
 Defensor, Luleå 
 
2002 Installation och administration av MS-SQL Server. 
 Informator, Stockholm 
 
1990-1992 Elektronik och dataingenjörslinjen 80p, Skellefteå. 

Programmering, realtidsprogrammering, datorkommunikation, 
mikrodatorsystem, operativsystem.mm. 
 

1984-1988 4-Årig teknisk linje, Lycksele/Umeå. 
 
Data 
Har goda kunskaper i att skapa dokument i HTML, PHP och ASP, med och utan 
databaskoppling. Goda kunskaper gällande Windows/Linux/Apache. Mer än 20 års erfarenhet av 
hårdvara och mjukvara, både på PC-plattformen och Linux. 
 
Militärtjänst 
1988-1989 Militärtjänstgöring på S3 i Boden som kompanibefälselev. 
 
Språk 
Talar, läser och skriver mycket god engelska, både vardaglig engelska och teknisk engelska. 
 
Personligt 
Jag är 42 år, mycket lyckligt gift och har två barn (7 och 18 år).  Skjuter pistol och kör MC, fast 
om det regnar läser jag gärna böcker (och då helst på engelska). 
Under året 2003-2004 hade jag även nöjet att få vara hemma på heltid med min yngsta son. 
 
Referenser 
Lämnas gärna på begäran 


