CV
ARBETSLIVSERFARENHETER
SMS Teknik AB i Munkedal, systemutvecklare, 2011 09 –
Utvecklar appar (Andriod och Windows Phone), klient- och servermjukvara samt
webbtjänster med VB.net som huvudspråk.
Arbetssökande 2010 04 – 2011 09
Under denna tiden hade jag en praktikplats som webbutvecklare hos Storm Home i
Trollhättan, där skapade jag en hemsida samt en webbshop i PHP.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, webbutvecklare, 2007 01 – 2010 03
Min huvudsakliga arbetsuppgift var webbutveckling i PHP. Det projekt som jag
arbetade med var ett delprojekt inom Vården på webben (ett nationellt projekt inom
psykiatrin) som inriktar sig på patienter inom vårdkön. Detta var en bra erfarenhet
som inte bara gav mig en fot in på arbetsmarknaden, utan även en inblick hur det är
att arbeta i en stor organisation. Jag fick arbeta både självständigt och i team vilket
fungerade mycket bra. Projekttiden tog slut i mars 2010, efter att webbportalen vi
skapat satts i bruk.

UTBILDNINGAR
IT universitet i Göteborg, 2005 08 – 2007 01
Efter högskolan i Uddevalla sökte jag vidare till Universitetet i Göteborg. Där gick jag
Lärande, Kommunikation och IT och jag tog ut min magisterexamen den 8 maj 2008.
Högskolan Väst (fd högskolan i Trollhättan/Uddevalla), 2002 08 – 2005 06
På hösten 2002 började jag läsa på Informatikprogrammet (tidigare Systemvetenskapliga programmet) med psykologi som biämne. Mina starkaste ämnen är
programmering med VB.NET samt PHP, men även systemeringskurserna sitter bra.
När jag var klar på våren 2005 tog jag ut min fil kand-examen med huvudämnet
Informatik, biämne psykologi.
Östrabo gymnasiet, Uddevalla, 1999 08 – 2002 06
Tre år på Elprogrammet med inriktning på data- och telekommunikation, läste
samtidigt in kompletterande kurser för att få högskolebehörighet.

ÖVRIGT
Datakunskaper:
Jag besitter mycket god PC-vana – främst i Windows. Hanterar Microsoft Officeprogrammen väl och har även SQL – kunskaper. Har goda kunskaper inom följande
programmerings- och skript språk: VB.net, PHP, CSS/DHTML samt JavaScript, men
känner också till ASP. Har även kunskaper inom nätverksadministration samt
kontohantering.
Språkkunskaper:
Svenska – modersmål
Engelska, skrift – mycket bra
Engelska, tal – bra
Körkort:
B

REFERENSER
Lämnas gärna vid begäran.
Mina kontaktuppgifter:
Fredrik Pelli
Myrbottenvägen 23
455 34 Munkedal
Mobil: 073 705 0440
Mail: info@fredrikpelli.se

