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Utbildning
2013 -

Civilingenjörsprogrammet i datateknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Läser för tillfället mitt femte år på datateknikprogrammet där min masterexamen är
inom datasäkerhet. Datateknikprogrammet lägger fokus på datavetenskap,
mjukvarukonstruktion och problemlösning med både teknik och användare i fokus.
Kurser jag läst är bl.a. Mjukvarukonstruktion(9 hp), Databasteknik(6 hp) och
Algoritmer, datastrukturer och komplexitet(9 hp).

2010 – 2013 Specialutformat industritekniskt program, ABB Industrigymnasium, Västerås
Utökade mitt program till 2950 poäng. Läste bland annat Matte E, Fysik B, Svenska B,
Engelska C och Programmering A.

Arbetslivserfarenheter
Sommar 2017 Utvecklare, Ericsson, Stockholm
Del av Ericssons R&D Summer Internship 2017. Arbetade i ett team av fem
sommarjobbare med uppgiften att utveckla ett verktyg/plugin som skulle agera som
ett gränssnitt mellan verktyg använda av avdelningen för produktutveckling. Detta
inkluderade både att skriva ny programvara och utöka befintlig programvara. Språken
som användes i projektet var Java och Python. Jag bidrog till hela
produktutvecklingsprocessen, från design till testning. Under praktiken blev jag
bekväm med Python och lärde mig också mycket om att ändra odokumenterad kod.
Sommar 2016 Utvecklare, Ericsson, Stockholm
Var del av ett team av utvecklare bestående av sommarjobbare på Ericsson i Kista. Vår
uppgift var att designa och utveckla en desktopapplikation som Ericsson ska använda
för att visualisera sina testmiljöer, stor fokus låg på användarvänlighet och kompabilitet
med olika OS. Applikationen kodades i JavaScript med hjälp av bland annat React och
Redux paketen. Jag var delaktig i både design- och utvecklingsprocessen av
applikationen och lärde mig under denna tid mycket om hur man arbetar med Scrum
och utvecklar i team.
nov 2012

Praktikant, 16discount, Angouleme, Frankrike
Som en del av min gymnasieutbildning hade jag tre veckors utlandspraktik i Frankrike.
Jobbade med att designa en Android-applikation åt företaget 16discount. Under
praktiken fick jag i uppgift av min skola att undersöka skillnaderna mellan svensk och
fransk företagskultur. Undersökningen sammanställdes i en rapport.

Språkkunskaper
Svenska, Flytande
Engelska, Mycket goda kunskaper i tal och skrift
Serbokroatiska, Avancerad nivå

IT-kunskaper
Mjukvarukompetens
Hanterar de vanliga Office-programmen väl.
Erfaren med att utveckla i Windows, macOS och Linux miljöer.

Programmeringsspråk
Goda kunskaper i Java, C++ och JavaScript.
Grundläggande kunskaper av PHP och Python.
Har erfarenhet i att jobba med dessa JavaScript-ramverk: React med Redux och Angular 2.

Databaskunskaper
Goda kunskaper i SQL, främst MySQL, och XQuery.

Övrigt
Erfaren användare av Git.

Övriga meriter
Har B-körkort.

