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Magnus Staehelin
Brev

Jag är en kille på 25 år som flyttade till Göteborg från Uppsala 2003. Jag började läsa
datavetenskapliga programmet vid Göteborgs Universitet men känner nu att jag skulle
vilja använda mina kunskaper lite mer praktiskt och jobba ett tag istället. Jag är flytande i
svenska och engelska samt anser mig vara en bra problemlösare som jobbar målmedvetet
och systematiskt. Ända sedan jag var liten har jag haft ett starkt intresse för teknik och
elektronik och då särskilt datorer. Några övriga personliga intressen jag har är
matlagning, filmer, paintball och mountainbiking

Erfarenhet

1997-2003
Praktikertjänst
Uppsala
System och nätverksadministratör
•Deltidsanställd med uppgifter som att köpa in och installera nätverk samt datorer och
försäkra en stabil drift av systemet.
Sommaren 2002
Ekmans dörrar
Stockholm
Hemsidesprojekt
•Projektanställd för att utifrån befintlig design uppgradera deras hemsida. Viss
nätverks/server-konsultering ingick också i jobbet.
Sommaren 2002- 2003
Aktivitet & Paintball
Uppsala
Aktivitetsledare och webprogrammerare
•Jobbade som instruktör vid diverse äventyrsaktiviteter med inriktning på paintball och
mångkamper, hjälpte även till att utveckla företagets hemsida.
2003-2004
Jernbron Arkitektkontor AB
Uppsala
System och nätverksadministratör
•Timanställd vid behov såsom byte av server, backup-system och en mer omfattande
uppdatering av företagets hemsida.
2004
Lena Kriström
Hemsidesprojekt
•Design och utveckling av en konstnärs hemsida.

Uppsala

2003-2005
Nordic Hardware
Göteborg
Webutvecklare och översättare
•Ideellt arbete med uppgifter som utvecklingen av webtjänster (PHP/MySQL).
Översättning av flera datorrelaterade artiklar (svenska till engelska) ingick även i arbetet.
2005
Stagehand HB
Göteborg
Webprogrammering
•Utvecklade ett onlineverktyg med tillhörande databas för ett mindre rekryteringsföretag.
Utbildning

1997 – 2000

Fyrisskolan

Uppsala

•Naturtekniska programmet med inriktning på el/data.
2001-2002

Fyrisskolan

Uppsala

•En ettårig nätverks/systemadministratörs-utbildning med CCNA-certifiering.
2002

Uppsala Universitet

Uppsala

•Läste ett par lösa programmeringskurser i C/C++
2003 – 2006

Göteborgs Universitet

Göteborg

•Universitetsstudier med inriktning på programmering och algoritmer.
Referenser: Göran Lilienberg 018-122059 (Praktikertjänst), Valentin Ekman 08-4421543 (Ekmans dörrar), Lars
Wihlen 018-104060 (Aktivitet & Paintball), Per-Olof Kulin 018-129690 (Jernbron AB), Lena Kriström 0733-306860,
Andreas Galistel andreas.galistel@nordichardware.com (Nordic Hardware). Arvid Lilienberg arvid@stagehand.se
(stagehand HB)..

