JOHAN LINDQVIST
WEBBUTVECKLARE
mobil: 070-524 75 27
epost: johan@nolgard.se
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OM MIG

TIDIGARE JOBB

Jag är född 67, gift sedan 98 och har
nu en dotter i tonåren. Bor i ett äldre
hus med charm vilket har skapat ett
intresse för husrenovering.

Webbutvecklare /// 2005 och framåt

Förutom familj och hus har jag ett
stort intresse av att lösa problem, ta
fram en lösning och se resultatet. Det
är drivkraften jag använder mig av,
både privat och i arbetet.

KUNSKAPER &
FÄRDIGHETER
De vanligaste tekniker, program och
uppgifter jag arbetat med.

Startade eget företag 2005 och jobbade upp en återkommande
kundkrets. Blev aktiebolag 2009 och uppköpt 2010.
Är på Luckylane verksam i affärsområde webb där jag jobbar
med våra webbproduktioner samt har kundkontakt, skriver
offerter och produktionsleder uppdragen. Jag har varit
handledare för praktikanter samt gjort ett antal interna
specialuppdrag och utredningar inom miljö och ledningssystem.

Projektledare /// 2001 - 2003
På Mindset jobbade jag som projektledare/regionchef med att
utbilda och utveckla våra kunder i ledarskap.

Officer /// 1988 - 2000
I Försvarsmaken arbetade jag med utbildning av värnpliktiga och
medarberare. Hade ett antal år som chef för olika avdelningar
från ca 30 till 140 värnpliktiga och befäl.

TEKNIKER

FÄRDIGHETER

PHP

Webbutveckling

JavaScrip

Produktionsledning

FORMELLA UTBILDNINGAR

MySQL

Utbildning i projekt-

CSS

metodik

Webbutveckling /// 2006

Bildbehandling

På Karlstad Universitet läste jag några poäng webbutveckling
som var en del av informatikprogrammet. Utbildningen omfattade bland annat PHP, MySQL och JavaScript.

PROGRAM

LABBAR MED

PHPStorm

InDesign

Benefitakademien /// 2000 - 2001

Adobe XD

Illustrator

Photoshop

Premiere
After Effects
Blender (3D)
m.fl.

På Benefit gick jag en projektledarutbildning i ett års tid.
Utbildningen syftade till att bli IT-projektledare.

Försvarsmakten /// 1988 - 2000
Ca 5 års formell utbildning inom ledarskap, taktik, strategi, fysiologi, teknik och statskunskap i kombination med 12 års praktisk
tillämpning ger en stabil grund att stå på.

