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Mina yrkesambitioner 

Jag vill fortsätta att utvecklas som människa på en arbetsplats som präglas av sunda värderingar, där kompetens och erfarenhet 

ses som en tillgång. För att vässa min kompetens, är jag öppen för möjligheter till nya insikter och kunskaper i mitt dagliga liv, 

genom att våga, vara lyhörd och nyfiken. Min målsättning är att få bidra med min kompetens på en arbetsplats som vill ha en 

ambitiös medarbetare som tycker om att ha roligt på jobbet.  

 

 

Sammanfattande kompetenser 

Jag har uteslutande arbetat inom teknik- och datasektorn, och trivs med att ständigt lära mig nya saker. Min förmåga till 

problemlösning gör att jag motiveras av utmaningar. Jag brinner lite extra för säkerhet och utveckling, för att utöka mina kunskaper 

testar jag nya lösningar, metoder och system på min fritid. Eftersom mina fritidsintressen går ihop med mitt yrkesliv har jag en 

oslagbar kunskapskälla att ösa ur, som jag gärna delar med mig av. Kunder och medarbetare upplever att jag inger förtroende och 

de känner sig trygga i sin kontakt med mig, jag uppfattas även som en klurig informationfinnare. 

 

 

Erfarenheter 

- Implementering och integration av webbhostingplattform 

- Ansvarat för domänregistreringar internt samt mot webbhotellskunder (registrator) 

- Intern och extern specialistsupport  

- Support och underhåll av hård och mjukvara, klienter samt Linux- och Windowsservrar 

- Tekniskt ansvarig vid implementering av nya projekt och lösningar 

- Migrering av Tivoliövervakning till HP OVOU-miljö samt internt stöd i samband med migreringsarbetet 

- Drift och underhåll av komplexa IT-lösningar  

- Ansvarat för intranät, kodning samt innehåll 

- Ansvarat för kommunikationslösningar mot kund 

- Ansvarat och deltagit i installations- och integrationsprojekt 

- Regiensansvarig gällande kundvård, installationer, utbildning, support och service 

- Framtagning av handledningar och manualer för internt och externt bruk, engelska och svenska 

- Utbildning internt för medarbetare och externt för kunder 

 

 

IT 

Min mångåriga yrkeserfarenhet av en mängd olika typer av system, program och lösningar tillsammans med utbildningar och ett 

brinnande fritidsintresse har gett mig en mycket bred bas att stå på. Den grunden gör att jag snabbt och enkelt kan axla de 

utmaningar som jag ställs inför. Jag kan se helheter och samtidigt gå ner på djupet när behovet finns. 
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Anställningar  

2009-  Support samt tekniskt ansvar för nya kunder och produkter Wincor-Nixdorf AB 

2007-2009 Konsult inom övervakning (HP-OVO) och drift Data Ductus AB 

2004-2007 Hård & mjuk Support samt drift av webbhotell/epost Data Ductus Nord AB 

1999-2003 Service, installation, support, utbildning samt projektledning  Anker Systems AB 

1992-1999  Service, installation, support samt utbildning Anker Datasystem AB 

 

 

Utbildningar 

2014 Databaser, HTML, CSS, JavaScript och PHP 7.5hp, Högskolan i Blekinge 

2012 Programmering C#, Högskolan I Malmö 

2009 Digital Bildbehandling Photoshop 7.5hp, Högskolan I Jönköping 

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 80hp, Skellefteå 

1984-1988 4-Årig teknisk linje, Lycksele/Umeå 

 

 

Språk 

Svenska Talar, läser och skriver Modersmål 

English Speak read and writes Fluent 

 

 

Körkort 

A B 

 

 

Referenser 

Lämnas gärna på begäran 

 


