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Introduktion
Jag har varit systemutvecklare och systemarkitekt i över 10 år med djup teoretisk och praktisk
kunskap. Min ambition är att leverera lösningar av hög kvalitet och god arkitektur. Jag håller
mig alltid uppdaterad när det gäller den senaste utvecklingen men tror starkt på att använda
rätt verktyg till rätt sak. Jag passar lika bra som team leader, lösningsarkiktet eller som senior
utvecklare.

Arbetslivserfarenhet
September
2018 – Nu

Lead Developer / Team leader, Bredband2, Malmö.
Jag är ansvarig för systemutvecklingen när det gäller all arkitektur och design samt det dagliga arbetet.
Jag leder ett utvecklingsteam på 10 personer, sköter kontakten med externa parter och har även hand om
att lära upp och mentora juniorer.

December
2008 –

September
2018

Systemutvecklare / Systemarkitekt, Bredband2, Malmö.
Fullstackutveckling av system för kundhantering, säljstöd, fakturering, externa beställningsidor och
kundportaler med mera. Jag hade ansvar för allt från att sätta upp servrar, designa arkitekturen till att
koda och driftsätta allt. De flesta systemen skrevs ursprungligen i PHP med MySQL som databas men så
småningom gick vi över till Ruby och PostgreSQL.

Juni 2008 –
December

2008

Juniorkonsult, Academic Work, Malmö.
Ferie- och extrajobb under min utbildning där jag och en annan junior utvecklare implementerade ett nytt
CRM-system under ledning av en senior konsult. Projektet blev lyckat och ledde till min anställning hos
företaget

Utbildning
2001–2008 Lunds Universitet, Master, Datavetenskap.

- Praktisk AI / Maskinlärning - Databasdesign
- Realtidsprogrammering - Algoritmdesign
- Webbprogrammering - Diskret matematik

Kunskaper
Språk Ruby, Javascript, PHP, SQL, Elixir, Python

Backend Ruby on Rails, Node.js, Express, Laravel, Phoenix, Flask
Frontend React, React Native, Vue, Backbone, Ember, HTML, CSS, SASS, LESS, PostCSS
Tekniker TDD, BDD, Agile/Scrum
Övrigt PostgreSQL, Devops, MySQL, MongoDB, Redis, Elasticsearch, AWS, Docker, Heroku, Qlik Sense

Språk
Svenska Modersmål
Engelska Professionell
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