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Jag är född och uppvuxen i Sandviken men har sedan dess spenderat två år 
studerande i Mexiko och har precis tagit civilingenjörsexamen vid Luleå tekniska 
universitet. Jag är gift sedan ett drygt år tillbaka och är nu redo för verkligheten. 

Arbetslivserfarenhet 

Konsult, Freno AB, Piteå – 2016 - Nuvarande 

Jag fick i uppgift att lösa ett problem som orsakade höga underhållskostnader för vissa fordon. Jag utvecklade och 
tillverkade en prototyp som nu sitter på ett försöksfordon för att långtidstestas och valideras. 

Examensarbete, Permobil AB, Timrå – 2015 

Uppdraget var att ta fram en ny terränggående permobil. Arbetet innefattade allt från planering till färdigt koncept. 
Resultatet grundas med hjälp av simuleringar och prototyper för att till slut leverera en färdig konceptstol. 

Projektarbete, BAE Systems Hägglunds AB, Luleå – januari - oktober 2014 

Ett projektarbete som innefattade design, konstruktion och tillverkning av en radiostyrd bandvagn i skala 1:6. Projektet 
fortsatte efter avslutad kurs som sommarjobb. Genomfördes i en grupp på endast två personer.  

Deltidsanställd, Bio Energi, Luleå – 2012 - Nuvarande 

Jag har parallellt med studierna arbetat som produktionstekniker på Bio energi i Luleå. Arbetsuppgifterna består av löpande 
underhåll, problemlösning, övervakning och hjullastarkörning. Jag fortsätter fortfarande med detta när tiden tillåter. 

Semestervikarie och praktik, Sandvik, Sandviken – 2005 - 2011 

Varje sommar, med avbrott för studier i Mexiko, arbetade jag som semestervikarie på olika affärsområden på Sandvik i 
Sandviken. Ofta i samband med praktik via utbildningen på Göranssonska skolan. Tiden som semestervikarie bidrog till god 
uppfattning om Sandvik som företag och deras arbetssätt inom planering, underhåll och förbättringsåtgärder.  

Arbetsplatsförlagd utbildning, Sandvik Hard Materials, Tlalnepantla, Mexiko – 2009 

Under 4 veckor jobbade jag med effektivisering och planering av produktionen och genomförde förbättringar i systemet 
som resulterade i stora besparingsmöjligheter. 

Utbildningar och Kurser 
Luleå Tekniska universitet, Luleå – Civilingenjör Teknisk Design 300 hp, 2010 - 2016 

Högskolan Dalarna, Distans – Spanska I 30 hp, 2009 - 2010 

Göranssonska skolan, Sandviken – Gymnasieutbildning (totalt 3600p), 2005 - 2007, 2008 - 2009 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, El Mante, Mexiko – Utbytesstudent (Gymnasienivå), 2007 - 2008 

Meriter 
Datorkunskap 

Stor datorvana i allmänhet. Stor erfarenhet inom CAD på flera olika plattformar, framförallt Siemens NX och majoriteten av 
dess moduler. Goda kunskaper i Matlab & Simulink, Alias Automotive, Microsoft Office & Visio. Har grundläggande 
programmeringskunskaper. Van användare av både OS X och Windows. 

Språkkunskaper 

Flytande svenska, engelska och spanska i tal och skrift. 

Övriga meriter 

Rotarys Ungdomsutbyte i Mexiko, 2007 – 2008. 

Scout och scoutledare sedan 1995 – 2010 med avbrott för mina vistelser i Mexiko. 

Ordförande i LOL - Ljud och Ljus, 2011 – 2015. 

Praktiska kunskaper inom teknik och verkstad; svetsning, lödning, mek och snickeri. Utbildad inom CNC- samt 
manuellsvarvning och -fräsning. 

Certifikat och tillstånd 

 B-körkort 

 Hjullastare Godshantering 

 SSG Entre 
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