
CV 

Namn: Nedo Skobalj 
Adress: Vintrosagatan 3 Lgh 1502 

124 73 Bandhagen 
Mobil: 076-311 50 95 
E-mail:  nedo@nedo.se 
Hemsida: nedo.se 
Github: nedsko 

Utbildning 
2013 – 2019  Civilingenjörsprogrammet i datateknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 

Civilingenjörsexamen i datateknik med inriktning inom datasäkerhet. 
Datateknikprogrammet lägger fokus på datavetenskap, mjukvarukonstruktion och 
problemlösning med både teknik och användare i fokus.  
 

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 
April 2019 – Software developer, Swedbank, Stockholm 

Arbetar med att utveckla tjänster till företagskunder i Swedbanks internetbank, främst 
inom området behörighetsadministration. Jag har en ledande roll inom frontend-
utveckling i mitt team där jag arbetar med ramverket Angular tillsammans med 
bibliotek som NgRx och Jasmine. Jobbar också på backend-sidan där jag utvecklar REST 
API:er och mikrotjänster i Java med Spring Boot. I dagliga arbetet ingår, förutom 
utveckling, vägledning av andra utvecklare, kodgranskning och samarbete med resten 
av teamet vid kravställning och planering. 

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 operativsystem. Applikationen skrevs 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.  
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Språkkunskaper 
Svenska, Flytande 

Engelska, Mycket goda kunskaper i tal och skrift 

Serbokroatiska, Avancerad nivå 

IT-kunskaper 

Programmeringsspråk 

Goda kunskaper inom: 

 JavaScript/TypeScript. 

 Java  

Grundläggande kunskaper inom: 

 Python 

 C++  

Mjukvaruramverk 

Goda kunskaper med: 

 Angular 

 AngularJS 

 Spring Boot 

Grundläggande kunskaper: 

 Vue.js 

 React 

Databaskunskaper 

Goda kunskaper i SQL, främst MySQL. 

Övrigt 

Erfaren användare av Git, BitBucket och Jira.  

Erfarenhet av att arbeta i en Agile-miljö enligt Scrum.  

Bekväm med Microsoft Office-programmen. 

Erfaren med att utveckla i Windows, macOS och Linux miljöer. 

Övriga meriter 
Har B-körkort. 

Referenser 
Referenser lämnas gärna på begäran. 

 


