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Utbildning
08/2012 - Pågående
(Avslutas juni 2015)

Stockholms Universitet, DSV Kista

08/2008 - 06/2011

Stockholms Tekniska Gymnasium

Kandidatprogram i Interaktionsdesign (180hp)

Program: Teknik/Data
Läste med inriktning mot mjukvara och
programmering samt högskoleförberedande
kurser.
Utmärkelser:
Bästa praktikelev, Bästa projektarbete

Praktisk erfarenhet
01/2015 - 03/2015

Praktikant, Schoolido AB
Schoolido är en startupﬁrma som skapar läromedel på
nätet. Hos dem ﬁck jag bland annat chansen skapa en
ny, modern, graﬁsk proﬁl för deras webbplats samt en
ny sektion för besökare träna sig inför nationella
proven.
Fick en helt ny insyn i markndsföringvinkeln av webb
och produkt i och med tätt samarbete med skribenter,
marknadsförare och mediaproducenter.

09/2013 - Pågående

Handledare i programmering, Stockholms
Universitet, Kista, Sverige
• Timanställd i tre kurser som handledare och
undervisare inom programmering (HTML, CSS,
JavaScript, jQuery, Python).
• Arbetet inkluderar förbereda och hålla föreläsningar,
lektioner, workshops samt handledningar.
• Har givit mig en djup uppfattning kring förståelse,
lärande och pedagogik inom programmering.

05/2012 - 05/2012

PC-installation på Lantbrukarnas
Riksförbund

• Anställd av Academic Work som konsult till Fujitsu

•
•
•

04/2011 - 06/2011

för ett ﬂexibelt sista minuten inhopp under de tre
sista dagarna av projektet.
Installerade nya datorer till de anställda.
Instruerade de anställda om hur man använder
Windows 7 och dess skillnader ifrån Win XP.
Jag ﬁck en generell insyn kring en stor
organisations IT-verksamhet och hur server och
klienter fungerar.

Praktikant, IT-Auktion AB, Bromma

• Design- och front-end-implementation av en
•
•

•

auktionssite
Tog fram ny design och implementerade HTML,
Javascript och CSS. Denna kod användes direkt av
en java-utvecklare som mallar för JSP-sidor.
Arbetet skedde utifrån kundens
(auktionsföretagets) kravställning, ex. angående
graﬁsk proﬁl och innehåll men jag hade stort
inﬂytande på besluten och mandat att själv
bestämma. Arbetade i nära kontakt med en javautvecklare som stod för back-end implementation.
Utförde även funktionstestning av den nya sidan.

02/2009 - 02/2009

Praktikant, IT-Auktion AB, Bromma

• Hämtade hårdvara, som skulle auktioneras ut,
•

från företag och hem.
Funktionstestade och rengjorde produkter.
Matade in speciﬁkationer om produkter, som
skulle auktioneras ut i en databas.

Datorkunskaper
Hårdvara
•
•
•
•

Persondatorer (Mycket goda kunskaper)
Datorkomponenter (Mycket goda kunskaper)
Datortillbehör (Goda kunskaper)
Felsökning av datorer (Goda kunskaper)

Mjukvara
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft Windows XP/Vista/7/8 (Mycket goda kunskaper)
Apple OSX (Mycket goda kunskaper)
Microsoft Oﬃce (Mycket goda kunskaper)
JustInMind Prototyping (Goda kunskaper)
Adobe Photoshop (Goda kunskaper)
Adobe Fireworks (Medelmåttiga kunskaper)
Adobe Illustrator (Medelmåttiga kunskaper)	
  

Programmeringsspråk
Överlag en mycket bra förståelse kring (objektorienterad) programmering och lär mig
snabbt det som krävs, har bland annat arbetat med:	
  

• HTML5, CSS3 (Mycket goda kunskaper)
• Erfarenhet av Bootstrap och SASS
• JavaScript, jQuery (Goda kunskaper)
• PHP (Goda kunskaper)
• Python (Goda kunskaper)
• Java (Medelmåttiga kunskaper)	
  
Kommit i kontakt med en del andra språk men känner front-end ligger närmast
hjärtat även om back-end kan vara en kul utmaning ge sig på då och då.

Övriga meriter
Driver enskild ﬁrma inom webbutveckling och har skapat ett ﬂertal hemsidor i nära
kontakt med diverse kunder. Känner dock jag har mycket mer att ge om chansen ges
och brinner för att utveckla mig själv!
Även blivit anlitad hjälpa bland annat restauranger, tandläkare och kontor med
generella teknikproblem med t.ex. Windows, Ofﬁce-mjukvara, internet och datorer.
Tillsammans med lärartjänsten på Stockholms Universitet har jag en oerhört bred
förståelse kring för- och nackdelar inom många grundläggande mjukvaror.

Personliga egenskaper
Jag är oerhört noggrann med det jag gör, om tiden ges nöjer jag mig aldrig med ett OK.
Gillar struktur och klara krav för arbete. Har lätt för planering av uppgifter som ska
göras. Deadlines passas alltid så länge de är rimliga och inte force majeure uppstår.
Jag har ett stort intresse för natur och kultur. Det inkluderar att resa, modern konst,
umgås med vänner och fotografering när tid ges. Uppskattar även vara egentid
hemma där jag lyssnar på musik och skapa mindre mediaprojekt, t.ex. fotoredigering,
ﬁlmer och hemsidor på min fritid.
Uppskattar alla sorters djur, men är en hundmänniska - promenerar dagligen med
min hund i Stockholmstrakten.
Neutraliserar allt av livets goda med regelbunden träning på gym året runt och på
sommaren en joggingtur då och då.
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