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Programmering/Programvara
Actionscript 3.0, HTML/XHTML, CSS, jQuery, Java, XML, PHP, MySQL, JSON
Flash, Flash Builder/Flex, Eclipse, IntelliJ, Photoshop, Illustrator, Dreamweaver,
Premiere m.m.

Arbetslivserfarenhet
2011-		
Net Entertainment AB
Flash Developer
I min roll som programmerare har jag varit mycket aktiv i utvecklingen av
Net Entertainments framgångsrika spel som t.ex. Scarface, Elements och
Eggomatic.
För mig är en helhetssyn med kreativitet och kommunikation inom teamet en
förutsättning för att kunna skapa en maximerad spelupplevelse.
2010-2011
Voddler AB
Flash Developer
Som programmerare och teamleader ledde jag en grupp Flashutvecklare som utvecklade Voddlers filmspelare.
Kombinationen av aktiv programmerare och teamleader passade mig bra, vilket
resulterade i att jag även fick rollen som systemarkitekt.
2009-2010
Web Developer

Quinyx Flexforce AB

Jag arbetade nästan uteslutande med programmering och utveckling i Flex 3/Actionscript 3.
Förutom att ansvara för drift och utveckling av företagets hemsida var jag en av
utvecklarna av den webbaserade schemaläggningsapplikationen, Quinyx Flexforce.

2008-2009
Praktikperioder
Objektorienterad programmering och utveckling
Våren 2009
Under 9 veckor var jag åter på Gimlet AB. Jag jobbade med jQuery och CSS 		
och var med och byggde en avancerad demosajt för Gimlets kunder.
Hösten 2008
Under 10 veckor var jag på Raccoon Development AB.
Företaget hade under en längre tid utvecklat ett webb-baserat enkätsystem 		
och var intresserade av mina Flex-kunskaper.
Jag skapade och utvecklade resultatdelen i enkätsystemet i Flex.
Det innebar bl.a. att visa olika typer av diagram, exportera till PNG-bilder 		
och PDF:er och kommunicera med databasen via XML.
Våren 2008
Under 8 veckor var jag på Gimlet AB. Här fick jag möjligheten att lära mig 		
Flex 3 och en chans att fördjupa mina kunskaper i Actionscript 3.
Jag avslutade min praktikperiod med att på egen hand utveckla en AIRapplikation, en webbläsare med djungeltema.
2003-		
Egen företagare
Webb- och videoproduktion.
Som egen företagare har jag genomfört ett flertal webb- och video-projekt från idé
till färdig produkt.
Jag har genom detta skaffat mig ingående kunskaper i Flash,
Photoshop, Illustrator, Dreamweaver och Premiere. HTML/XHTML, Actionscript 3.0,
CSS och XML.
2002-2007
Bergska skolan
Medielärare, webbmaster, marknadsföring och datatekniker.
Som medielärare under 5 år byggde jag upp en mediautbildning från ”några kameror i ett skåp” till en fullvärdig teknisk och kunskapsmässig plattform för professionella multimediaproduktioner. Elevantalet ökade hela tiden och till slut jobbade
jag uteslutande med undervisning och marknadsföring.
Som datatekniker ansvarade jag för ett PC-nätverk med nästan 300 datorer. Jag
var med om att skapa en fungerande struktur för underhåll, uppdateringar och
support.
Arbetsuppgifterna var mycket skiftande: konfigurera Windows 2000-server, felsöka
hård- och mjukvara, användarsupport, bygga nya datorer, IT-strategi m.m.
Som webbmaster skapade jag Bergska skolans hemsida och skötte kontinuerligt
underhåll och uppdateringar. Jag drev skolans marknadsföring framåt genom att
utforma ett flertal annonskampanjer, affischer, Roll-ups, broschyrer m.m.

1998-2002
ABF Finspång
Datatekniker och cirkelledare.
 om datatekniker ansvarade jag ensam för drift och support i ett PC-nätverk
S
bestående av 30 datorer och en Windows 2000-server.
Som cirkelledare undervisade jag i många typer av datakurser. Grunddatakurs,
fortsättningskurs, Office-paketet, digitalkamera, Photoshop, videoredigering m.m.
Sammanlagt ca 3500 studietimmar undervisning.
1987-1997
Kulturarbetare
Skådespelare, regissör, författare m.m. Jag producerade även närradio och genomförde egna filmprojekt.

Utbildningar
2007-2009
Objektorienterad programmering och utveckling
			80 poäng
			Jensen Education School AB
1995			

Tv- och videoutbildning i Gamleby

1985-1987

Gymnasium, 2-årig social linje

Stipendier
1993			ABF:s Folkbildarstipendium

Referenser
Referenser lämnas på begäran.

