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ANSTÄLLNINGAR
APPLICATION DEVELOPER @ SOLIDABIS
Java, Spring Framework, Angular, TypeScript, Node.js, Docker, REST,
2019 Jobbade med Angular i front-enden och Java i back-enden på ett system
utvecklat med microservice-arkitektur.
DEVELOPER @ ANDERS
Python, Django, JavaScript, HTML, CSS, PostgreSQL, Oracle RDBMS, MySQL,
Travis CI
2018 Jobbade med diverse projekt med öppen källkod för Helsingfors stad samt
kravhantering.
2017 Django Rest Framework utveckling med API:er för Helsingfors stad med
öppen källkod.
2016 Jobb med diverse projekt i syfte att utveckla ny funktionalitet samt underhåll av befintliga projekt. Vald till arbetarskyddsfullmäktig.
2015 Arbete med intern dokumentation och hjälpte andra nya anställda komma
i gång med t.ex. git. Arbete med ett omfattande flersidigt projekt påbörjat, huvudsakligen integrationer i back enden samt en del front end jobb.
SOFTWARE DEVELOPER @ EUFRIS
Python, Django, Google App Engine, Big Data, JavaScript, HTML, CSS
2014 Jobbade som konsult hos kunden. Utvecklade ett molnbaserat inventariesystem självständigt i Google App Engine som ersatte ett tidigare system.
Jag valde Bootstrap för front-enden och Python ramverket Django för back-enden
och projektet blev färdigt i god tid.
2013 Utveckling av front-end för pedagogisk mjukvara använt av studenter
och lärare samt tekniskt stöd. Utveckling av interna verktyg samt utvärderig av
olika big data lösningar.
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TRAINEE DEVELOPER @ SITE LOGIC
PHP, Joomla, JavaScript, jQuery, HTML, CSS, SEO
2012 Utveckling och programvaruunderhåll av flera kunders webbsidor baserade på PHP CMS-verktyget Joomla. Jobbade också med sökmotoroptimering,
utveckling av mobilsidor, bildhantering samt kundservice per email och telefon.
ÖVRIGA
2011-2013
kassör.

Deltidsarbete i flera HESBURGER restauranger huvudsakligen som

2009 Sommarjobb i HOUTSKÄRBODEN ansvarig för bränsleförsäljning samt övriga
uppgifter.
Tidigare Jobbat vid familjeägd blomsterträdgård med att transportera material samt användning av maskineri.

UTBILDNING
ARCADA - NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA
2015

Ingenjör (YH), Informations- och medieteknik

2012

Tutor

RUDOLF STEINER-SKOLAN I HELSINGFORS
2009

Studentexamen

200X

Representant i elevrådet

SPRÅK
• Svenska | modersmål
• Engelska | professionell nivå
• Finska | professionell nivå
• Tyska | baskunskaper
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