CV

se.linkedin.com/in/nmagnusson

Nicklas Magnusson
Hjälmarvägen 25
70 283 Örebro

github.com/degj
0705 55 94 02

nicklas@gege.se

1989-04-14
Mitt namn är Nicklas och jag är en engagerad och positiv person som alltid gör
mitt yttersta. Jag har ett stort sinne för detaljer och gillar att lösa problem som uppstår. Jag är mycket
intresserad av teknik och IT, men särskilt samspelet människa, teknik och kommunikation. När jag inte
nördar så gillar jag att laga mat och vandra runt i vår natur.
Mål
Jag älskar att lära mig nya saker och är lättlärd. Jag håller mig uppdaterad med nyheter varje dag och ser
till att ge mig själv nya utmaningar. För mig är det ett mål att se till att jag utvecklas som person och i
kunskaper. Om jag lyckas inspirera och hjälpa andra på vägen skulle jag bli glad.
Utbildning

Örebro Universitet, Systemvetenskapliga programmet

2014 –

I slutet av min utbildning på systemvetenskapliga programmet där jag fått de verktyg som behövs för att klara mig i den
bransch jag brinner för.

Östra Grevie Folkhögskola

2012 – 2013

På högskoleförberedande allmän linje fick jag högskolebehörighet och växte som människa i erfarenheter så väl som
akademiskt.

Sundsgymnasiet, Teknik Sigma college

2006 – 2009

På teknikprogrammet var det nära samarbete med företaget Sigma som bistod med anställda som hade lektioner i olika ämnen
och skapade en bra relation med arbetsmarknaden.

Arbetslivserfarenhet

Safarimedia AB, IT-ansvarig

Maj 2010 – December 2011

På Safarimedia hade jag hand om allt det tekniska, från att skapa och underhålla webbsidor, designa loggor och pressmaterial
till att planera och implementera lokal och extern infrastruktur i företaget.

Par Shoes AB, reklam och webbarbeten

2006 - 2013

Design och skapande av pressmaterial och webbutveckling.

Kunskaper inom IT
Mycket god datorvana, hård- och mjukvaru baserad.
Windows, Linux och MacOSX vana.
Felsökning och problemlösning av både mjuk- och hårdvara.
Programmeringsspråk som C#, Java, JS, SQL, HTML och CSS.
Serverdrift av Linux servrar, webblösningar och lokala servrar.
Övriga meriter

Mentor inom Unga Mentorer projektet i Region Skåne
Utbildad till mentorskap inom Habiliteringen Skåne för att hjälpa och stödja yngre personer med Aspergers syndrom och
liknande funktionsnedsättningar.

Handledare på Örebro Universitet
Att utveckla andra och få dem att lyckas gillar jag. Att handleda kändes naturligt för mig. Genom att både handleda i salar
och hålla föreläsningar inom Java, SQL och C# fick jag bra förståelse för andras lärande och själv fördjupad teknisk
förståelse.

Språk
Svenska - modersmål

Engelska - flytande tal och skrift

Tyska - basal nivå

