Tomas Carlsson - CV
Kontaktuppgifter
Namn:
Adress:
E-post:
LinkedIn:

Tomas Carlsson			Telefon:		
Ropgränd 15, 187 42 Täby			
Personnr:
tomas.tc@gmail.com			Webbplats:
se.linkedin.com/in/tomascarlsson77

070-690 25 63		
771007
www.tomascarlsson.se

Mål
Jag strävar efter ett arbete där jag kan utvecklas professionellt och fördjupa mina kunskaper. Mitt långsiktiga mål är att utveckla ”i takt
med tiden”, dvs att genom ny teknik kunna skapa innovativa, användbara och standardiserade webbplatser/webbapplikationer. Vidare
även analysera hur besökarna använder webbplatsen för att således kunna planera och genomföra förbättringsåtgärder. Jag har ett stort
intresse för nya användningsområden på webben och ser delmål i att kunna vara med och driva, ansvara för samt utveckla applikationer
inom dessa områden.

Arbetslivserfarenhet
Datum:			
2013 (mars) - pågående
Arbetsgivare: 			
Barncancerfonden
Tjänst: 			
Webbmaster / Webutvecklare
Arbetsuppgifter/Ansvarsområden:
Tekniskt ansvarig för organisationens digitala kanaler/webbplatser och SEO. 		
			
Kvalitetsansvar för användbarhet, typografi, innehåll och grafik. Helhetsansvar (inklusive
			
programmering) av organisationens blogg samt kampanj-/mikrositer.
			
Arbetsuppgifterna innefattar frontend- och backendutveckling (PHP, MySQL, HTML, 		
			
CSS, JavaScript), webbpublicering, kvalitetssäkring av redaktionellt material, SEO, 		
			
webbanalys / rapportering, teknisk support / rådgivning samt e-marknadsföring.
			
Involveras vanligtvis också i många andra projekt inom närliggande områden som
			
exempelvis SEM/PPC, mätningar/tracking, e-handel, A/B tester, IT-drift,
			systemutveckling, bugghantering m.m.
			
Jobbar kontinuerlig i projekt (agilt) både internt och externt med olika
			samarbetspartners och leverantörer.
Datum:			
Arbetsgivare: 			
Tjänst: 			
Arbetsuppgifter/Ansvarsområden:
			
			
			
			
			
			

2012 - 2013
Aquademica AB
Head of Web / Webbansvarig
Ansvarig för företagets webb, sökmotoroptimering och onlinemarknadsföring.
Webbplatsen utvecklad i WordPress CMS och all programmering (HTML, CSS, 		
PHP, JavaScript, API) och design ingår i uppgifterna. Utöver det ansvarar,
ger råd och implementerar jag företagets SEO. Bl.a. sökordsanalys, on- och 		
offpageoptimering, sociala medier, nyhetsbrev och adwordsannonsering.
Till detta analyser, mätningar och rapporter. Rådgivande roll liksom support inom webbrelaterade ärenden till medarbetare.

Datum:			
Arbetsgivare: 			
Tjänst: 			
Arbetsuppgifter/Ansvarsområden:
			
			
			
			
			
			

2009 - 2013
TCM Design (Eget startat företag)
Webbutvecklare / Webbdesigner
Utvecklat webbplatser till företag och organisationer.
Jobbat i faser. Dels med förstudier såsom offerter, tidsplanering,
kravspecifikationer och briefs. Vidare tagit fram och presenterat designförslag 		
och slutligen programmerat webbplatsen utifrån förslag och kravspec. Har även 		
jobbat med sökmotoroptimering av webbplatser genom sökordsanlays,
onpageoptimering samt övrig internetmarknadsföring i form av webbanalyser och
annonskampanjer. Dessutom satt upp en webbshop med tillhörande e-handelslösning.

Datum:			
Arbetsgivare: 			
Tjänst: 			
Arbetsuppgifter/Ansvarsområden:
			
			
			
			

2001-2009
GETR - Tryck & Reklambyrå AB
Webbdesigner / Grafisk Designer
Utveckling och design av webbplatser samt banners. Skisser, förslag, design, 		
layout och original för tryck och annonsering.
Marknadsföring och planering. Mycket kontakt med kunder/leverantörer.
Fullt ansvar för företagets webb- och tryckprojekt från idéer, kundmöten och 		
planering till produktion, kundåterkoppling och utvärdering.

Datum:			
Arbetsgivare: 			
Tjänst: 			
Arbetsuppgifter/Ansvarsområden:
			

2000 - 2001
Nya Professionell Färgservice AB
Grafisk Designer / Webbmaster
Formgivning, original, bildbehandling, skisser för tryck.
Kontakt med kunder/leverantörer. Design och uppdateringar av websiter.

Datum:			
1999-2000
Arbetsgivare: 			
Danderyds Kommun
Tjänst: 			Datatekniker
Arbetsuppgifter/Ansvarsområden:
Installationer och idriftsättning av bl.a. hårdvara, mjukvara, nätverk och e-post internt
			
internt samt ute hos kommunens olika enheter.
Datum:			
1998
Arbetsgivare: 			
Bite Telemarketing
Tjänst: 			Kommunikatör
Arbetsuppgifter/Ansvarsområden:
Innesälj

Utbildning
Datum:			
2009-2011					
Skola: 			
Högskolan Väst
Utbildning:			
Högskoleexamen i Informatik (120 hp) (Webbmasterprogrammet)
Kurser inom utbildningen: 		
- Märkspråk och HTML		
- Användarcentrerad Systemdesign
			
- Grafisk Design för Internet - Programmering med ett objektorienterat språk (C#)
			
- Digitala Distributionsformer - Databaser och Databasdesign
			
- Digital grafik				
- Vektorgrafik och animation
			
- Digital videoproduktion		
- Intranet-Internettjänster (Linux/Unix)
			- Multimedieproduktion		
- IT-säkerhet
			
- Webbprogrammering 1 (PHP/JavaScript/ASP.NET/Ajax)
			
- Webbprogrammering 2 (Wordpress/CMS/teman/plugins)
			
- Examensarbete/Uppsats (Sökmotoroptimering i CMS)		
Datum:			
Övriga högskolekurser:		
			
			

2005-2016 (Kurserna genomförda under dessa år)			
Webdesign 7,5 hp och JavaScript 7,5 hp 			
Umeå Universitet
Webbprogrammering 15 hp och JavaScript 3 hp
Linnéuniversitetet
Webbapplikationer i PHP 7,5 hp					
Södertörns Högskola

Datum:			1999-2000
Skola:			Jensen Education
Utbildning:			
Reklam- och Webdesign (kurspaket) 1 år heltid
Datum:			1998-1999
Skola:			Kunskapsnätet
Utbildning:			
Media och Copywriting (kurspaket) 0,5 år heltid
Datum:			1997-1998
Skola:			Miroi
Utbildning:			
Information och Multimedia (kurspaket) 1 år heltid
			
(Bl.a. formgivning, bildbehandling, multimedia, marknadsföring)
Datum:			1993-1996
Skola:			Danderyds Gymnasium
Utbildning:			
Samhällsvetenskapligt program 3 år
			
(Bl.a. formgivning, bildbehandling, multimedia, marknadsföring)

Språkkunskaper
Svenska: Modersmål 		

Engelska: Mycket goda

Dator- och programmeringskunskaper
Utmärkta kunskaper inom: 		
			
Mycket goda kunskaper inom: 		
			
Goda kunskaper inom: 		
Referenser lämnas vid önskemål.

Adobe CS-paketet (Indesign, Photoshop, Illustrator), XHTML/HTML4-5, CSS, PHP,
WordPress CMS (Utveckling), EPiServer (Admin)
JavaScript/JQuery, SQL/MySQL, Google Analytics, Google Adwords, Webmaster Tools,
Office-paketet, Joomla CMS, API:er, UNIX, Sublime Text 3
Visual Studio, .NET, C#, TradeDoubler Affiliatesystem, Adobe Premiere, Flash, GIT

Uppdragslista 2005-2012
(konsultuppdrag)

År: 2012		
Roll: Webbutvecklare / Webbmaster / SEO		
Kund: Aquademica
Skapade ett eget unikt tema i Wordpress utifrån färdig design i PDF. Jobbat med HTML, CSS, PHP, JavaScript/jQuery.
Webbanalyser i Google Analytics. Implementerat kod för event-tracking på element på webbplatsen. Facebook API. Programmerat funktion för nyhetsbrevsregistrering. Kodat reponsiv design för mindre enheter. Onpage-optimering, sökordsanalyser, skapat
riktlinjer för copywriter, länkattraktionsplanering, offpage-optimering, diverse onlinemarknadsföring i sociala medier.
År: 2012		
Roll: Webbdesigner / Utvecklare		
Kund: Liveband.se
Eget projekt och affärsidé. Designat hela webbplatsen i Photoshop, databasdesign och programmerat/utvecklat all funktionalitet.
Byggd med PHP, HTML, XML, CSS, JavaScript, jQuery och MySQL.
Imlementerat flera API:er - Google Maps API, Youtube API, Spotify API, Facebook API, Whatsupsthlm.se API, Debaser API, Nöjesguiden API samt karttjänsten YR.No:s API. Kodat eget inloggningsfunktion samt implementerat Facebook autentisering (OAuth
standard). Skapat och implementerat annonseringfunktionalitet via Affiliate anonseringssystem (TradeDoubler).
År: 2012		
Roll: Frontendutvecklare / Webbmaster		
Kund: Investate
Jobbat med utveckling och uppdatering av webbplatsen genom kodning i html, css och JavaScript/jQuery.
År: 2012		
Roll: Webbutvecklare / Webbmaster / SEO		
Kund: Mässa & Event
Viss design i Photoshop utifrån färdig Wordpress-mall. Utveckling i HTML, CSS, PHP. Research, implementation och konfiguration av open source e-butiksplugin (WP e-Commerce), skapat flödesschema samt sett över potentiella betalningslösningar och
orderhantering utifrån kundens önskemål.
År: 2012		
Roll: Webbdesigner / Webbutvecklare		
Kund: BrommaAkuten Vårdcentral
Kravspecifikation, wireframing, prototyping, sitemap, design i Photoshop, korrektur. Programmering av webbplats i PHP, HTML
och CSS.
År: 2012		
Roll: Frontend- / Wordpressutvecklare		
Kund: Brittfurn
Skapade ett eget unikt tema i Wordpress utifrån färdig design och kravspecifikation. Implementerade översättnings-plugin för
hela webbplatsen, trekolumns megameny i CSS/JavaScript, programmerade backend-funktionalitet för widgets, plugins, taxonomies m.m.
År: 2011		
Roll: Webbutvecklare			
Kund: Respons Entreprenad
Utveckling av webbplats och funktionalitet i PHP, HTML, CSS och JavaScript i samarbete med en designer.
År: 2010		
Roll: Webbdesigner / Utvecklare / SEO		
Webdesign och utveckling av webbplats i PHP, HTML, CSS och jQuery/JavaScript.
Onpageoptimering och viss offpageoptimeringer av utvalda sökord.

Kund: HJS Byggnads AB

År: 2010		
Roll: Webbdesigner / Webbutvecklare		
Kund: Nya Västra Skogens Vårdcentral
Kravspecifikation, wireframing, prototyping, sitemap, design i Photoshop, korrektur. Utveckling av webbplats i PHP, HTML och
CSS.
År: 2009		
Roll: Webdesigner / Webbmaster / Utvecklare		
Kund: Biggans
Helhetsansvar från från idé till färdig produkt. Wireframing / prototyping, sitemap, design i Photoshop, korrektur med kund.
Uppbyggnad och konfiguering av webbplats i Joomla CMS. Programmeringsspråk som användes var PHP, HTML, CSS,
JavaScript och Actionscript.
År: 2009		
Roll: Webbdesigner / Utvecklare		
Kund: Gisys
Design i Photoshop, wireframing, korrektur och utveckling av webbplats i HTML, CSS och Actionscript/Flash. Projektgruppen
bestod av backendutvecklare (.NET) och projektledare.

År: 2008		
Roll: Webdesigner			
Kund: Veterinärförbundet
Design av Veterinärförbundets nya webbplats. Underkonsult till Gisys IT-företag. Wireframing, förslag, design.
Designen gjordes i Photoshop och Illustrator
År: 2008		
Roll: Webbutvecklare			
Kund: Stockholms Kapplöpningssällskap
Utveckling av webbplats i Joomla CMS med bl.a. konfiguering av funktionalitet för administratörer och publicister.
Konfiguering och anpassning av tema för kundens valda design. Jobbat främst i HTML och CSS.
År: 2008		
Roll: Webbdesigner / Utvecklare		
Kund: Punne
Design (eget tema) och utveckling av webbplats i Joomla CMS. Programmeringsspråk var PHP, HTML, CSS, JavaScript.
Implementering av olika komponenter och plug-ins. Ex. gästböcker, polls m.m.
År: 2007		
Roll: Frontendutvecklare			
Kund: Tarantech
Utveckling av webbplats i HTML och CSS. Projektgruppen bestod av designer, backendutvecklare (.NET) och projektledare.
År: 2006		
Roll: Webdesigner / Webbmaster / Utvecklare		
Kund: GETR Reklam
Helhetsansvar från från idé till färdig produkt. Kravspec, wireframing, prototyping, sitemap, design i Photoshop, korrektur.
Uppbyggnad, konfiguering och test av webbplats i Joomla CMS. Programmeringsspråk som användes var PHP, HTML, CSS,
JavaScript och Actionscript.
År: 2005		
Roll: Frontendutvecklare			
Kund: Netoutlet
Utveckling av delar till E-handelsbutik / Webbplats med fokus på IT-produkter. Kodade webbsidor i HTML, CSS, JavaScript och
Actionscript/Flash. Projektgruppen i övrigt bestod av designer, backendutvecklare (.NET) och projektledare.

