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Kreativ webbutvecklare, webbdesigner och grafisk
formgivare med erfarenhet från flera branscher. Har
även kvalificerad yrkesexamen inom IT.
Brinner för samverkan mellan design och programmering samt skapande av tilltalande trycksaker.
Är målmedveten, ansvarsfull, ordningssam, ambitiös
och van att arbeta såväl enskilt som i grupp.

KOMPETENS
• Mycket god och bredd kunskap i PHP, MySQL, HTML5, CSS3, WordPress, WooCommerce, OpenCart, Photoshop, InDesign, Windows, Mac OS X och Linux.
• God kunskap i JavaScript och jQuery samt responsiv design med Bootstrap.
• God erfarenhet av Linux (distributioner baserade på Debian) i servermiljö.
• Lång erfarenhet av webbutveckling, webbdesign och grafisk formgivning.
• God samarbets- och problemlösningsförmåga.

ANSTÄLLNINGAR
2015 - nu

Webbutvecklare, Sting Reklambyrå

2013 - 2015

Systemutvecklare & Webbdesigner, Informationsbolaget Karsten Erichs AB

2013 - 2014

Webbkreatör & Grafisk formgivare, Webbkreatören (frilans)

2012 - 2013

Webbutvecklare & Webbdesigner, Ahltorpmedia AB

2010 - 2012

Webbansvarig & Grafisk formgivare, Parfum Lombard AB

2007 - 2008

Sökmotoroptimerare, Apsis International AB (Resultatmedia)

2007

Webbredaktör, Egmont Tidskrifter AB

(2005 - 2010)

(2009 & 2006 - 2007)

Webbdesign av responsiva webbplatser och webbutveckling av webbaserade system. Även grafisk formgivning av
trycksaker.

Utveckling och vidareutveckling av interna system samt e-learningssystem. Även produktion av webbplatser baserade på
WordPress samt grafisk formgivning och filmredigering.

Alla typer av uppdrag inom webb, tryck, foto och film från och till genom åren. Kunderna var både stora som små företag.

Utveckling och design av kompletta webbplatser med bl a WordPress som plattform samt grafisk formgivning av bl a
produktblad och visitkort. Även viss filmredigering och produktion av kompletta presentationsfilmer för dvd.

Webbansvarig för företagets tre webbplatser. Underhåll, utveckling och design av och för webbplatserna. Grafisk formgivning av allt reklammaterial för Keune Sverige.

Sökmotoroptimering både on-page och off-page, bl a analys av webbplats, åtgärdsförslag, implementering, länkarbete
och uppföljning. Även support och utbildning av företag i sökmotoroptimering.

Uppdatering av tidningen Hennes webbplats inför varje nytt nummer samt sammanställning och design av tidningens
nyhetsbrev. Även design av webbannonser, webbkampanjer, animeringar och viss filmredigering.

UTBILDNING
2008 - 2010

Digital Integration 2.0, Nils Fredriksson Utbildning

2002 - 2005

Komvux, Nils Fredriksson Utbildning

En 2-årig Kvalificerad Yrkesutbildning inom IT, som ger unik bredd och den spetskomptens som krävs för en IT-tekniker på
arbetsmarknaden idag.

Studerade under tre år enstaka kurser på komvux för att komma närmare ett fullständigt gymnasiebetyg. Inriktning främst
mot webbdesign och grafisk formgivning.

SPRÅKKUNSKAPER
Svenska

Engelska

Utmärka kunskaper i tal och skrift (modersmål).

Mycket goda kunskaper i tal och skrift.

ÖVRIGT
•
•
•
•
•
•
•
•

Medgrundare till Membr Sverige (www.membr.se).
Grundare till PAP-API (www.papapi.se).
Nominerad till Unibets utmärkelse “Årets fan“ 2015.
Driver “Stolt och trogen blå“ (www.stoltochtrogenbla.se) sedan 2011.
Amatörfotograf.
Förtroendeuppdrag som god man inom Lunds kommun.
Före detta tränare i både tennis och badminton.
Före detta skribent på Sveriges största schlagersajt Gylleneskor.nu (numera Poplight.se).

REFERENSER
Referenser finns och lämnas på begäran.

