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Kunskapsprofil.
Linux, UNIX, skriptning, automatisering, applikations drift, tomcat, jboss, monitorering, 
dokumentation, virtualisering, web, nätverk, vpn, brandväggar, databaser, kluster, ha, storage, cloud, 
docker, k8s, aws, openshift, ssl certificat och komplexa heterogena miljöer.

Mål.
Utveckla och underhålla datormiljön med ständigt förbättrade lösningar. Förenkla och
automatisera driften och förbättra övervakningen. Lindra mjukvaruproblem tills en permanent lösning 
är möjlig att genomföra. Trivs bäst med Open source operativ/applikationer. Letar efter en arbetsgivare 
med en inspirerande miljö där jag kan få möjlighet att använda min kreativitet. Mitt största mål är att 
automatisera allt så att jag kan ta mig an nya uppgifter. Är mest intresserad av att jobba med moln 
lösningar. Finner glädje och utmaning i det mesta. En vanlig uppgift är är att felsöka kollegors mindre 
än perfekta lösningar. Jag skulle vilja få mer tid att sätta upp lösningar rätt från början.

Yrkeserfarenhet.
2020 - Nutid. Devops hosting / Redbridge.
Skriptning, ansible, CI/CD, aws, openshift, databaser, certifikat hantering, vpn, brandvägg, 
monitorering, elk, redis, f5.

2015 - 2020. Senior Service Technology / IPsoft.
Driftsätta och underhålla IPcenter PAAS plattformar. IPcenter är en automationsplattform där allt går 
att automatisera. Plattformen är java/tomcat/Linux baserad. Monitorering av kundmiljön är en viktig 
del. Min roll innebär bland annat att samarbeta med PAAS och R&D för att utveckla plattformen, att 
driftsätta integrationer och att hjälpa medlemmer i min grupp. Viktigt för mig är också att dokumentera 
felsökning och åtgärder. IPcenter är bara installerad hos de största företagen i världen t ex. Mastercard.

2015. Check dev / IPsoft.
Implementera monitorering. Utveckla ny monitorering.

2012 – 2014. Senior Technical Executive PAAS / IPsoft.
Ansvarar för PAAS plattformen till ett antal av Sveriges största företag. Dagliga kontakter med kunden 
för att lösa utmaningar och höja graden av arbetsmoment som kan automatiseras.

2007 – 2012. Applikationstekniker / Bwin, Ongame.
Drift av egenutvecklad poker plattform utvecklad i java/jboss på Linux. Följa med applikationerna i 
utveckling till driftsättning. Kravställning, felsökning, larm, dokumentation, verktyg
för automatisering av rutinuppgifter och snabba på felsökning. Övervakning, trendanalys. Införande av 
en ny poker plattform. Jourdrift.



2000 – 2007. Unix System Administrator / Infineon Technologies Nordic AB.
Drift och utveckling av datormiljön för våra användare som var verksamma inom 
mikroelektronikbranschen. I ett globalt team plockade vi ihop dom bästa bitarna från
varje land till en standard som vi sedan införde globalt. Automatiserade installationer kickstart och 
jumpstart. Automatisk system underhåll med hjälp av puppet. Två 3 månaders uppdrag i Kina och 
Indien för kunskapsutbyte och förbättring av datormiljön.

1999 - 2000. Teamleader / Ericsson Microlectronics AB. 
Gruppledare för ett support team på 5 personer. Utrullning av vår datormiljö i Kungens kurva. 
Helpdesk.

1996 - 1999. IT Technichian / Ericsson Microelectronics AB
Mjukvaru och hårdvarusupport på klient sidan. Införde webbaserat dokumentationsystem. Utrullning 
av ny Windowsklient.

1994 - 1996. Sjukskrivning/Datautbildning.
Sjukskrivning efter inflammation i hjärnstammen. Rehabilitering i form av datautbildning.

1991 - 1994. Butikschef / World Import.
Eletronikförsäljning i butik. Sista året som butikschef.

Utbildning:
1996 PC/IT samordnare, Miroi, 20 veckors.
1988 – 1991. Fyraårig teknisk, Åsö gymnasium i Stockholm.

Språkkunskaper:
Engelska i språk och tal.
Viss tyska i språk och tal.

Nyfiken och Kreativ.
Jag älskar att hitta nyheter som kan förenkla och förbättra jobbet. När andra ger upp, kommer jag med 
en  lösning. Är en person som alltid längtar efter att veta mer och hänga med i utvecklingen.

Social.
Jag har god social förmåga och är lätt att ha att göra med enligt både medarbetare, kunder och chefer. 
Kan beskrivas som en mycket positiv person över lag.

Ansvar.
Jag är van vid att ta eget ansvar för mitt arbete och jobbar självgående utan att en chef berättar vad jag 
ska göra. Kunskaps spridning är viktigt för mig både muntligt och skriftligt.

Personligt.
Jag är uppväxt i Tyresö söder om Stockholm. Jag är en nyfiken och kreativ person som alltid haft ett 
stort teknikintresse. Trivs bra på Södermalm där jag bor med min sambo Anna-Karin och tre barn. På 
fritiden leker jag ofta med tekniker som kan komma till användning på jobbet.

Referenser.
Lämnas på begäran.


