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Mål

Att på ett modernt, professionellt och lekfullt sätt förmedla kunskap och information.

Profil
Analytiker som hämtar inspiration och idéer från olika kunskapsfält för lösa problem.

Bakgrund
I min ungdom ville jag bli ingenjör eller
matematiklärare. Det tog mig från Jönköping
till Göteborg och studier vid Chalmers Tekniska
Högskola. Efter att ha kämpat med formler,
mätinstrument och en lagbunden värld ville jag
annorlunda.
Jag började jobba som personlig assistent och
studerade kognitionsvetenskap på IT-universitetet.
Här väcktes mitt intresse för gränssnitt och hur
människor behandlar information. Efter lite sökande
fann jag den utbildning jag går nu, webbutvecklare.

Utbildningen passar mig utmärkt. Jag får
utrymme för att berika mina kunskaper, såväl
teoretiska som praktiska, inom interaktionsdesign,
kommunicerandet av budskap och information
och problemlösning. I mitt arbete är jag analytisk,
progressiv och nyfiken.
Min fritid viger jag åt vänner, löpning och
matlagning. Under vintertid försöker jag åka till
fjällmiljö så ofta arbete och ekonomi tillåter.

Arbetserfarenhet
2008/04/01 – 2008/05/31: Praktik på Wonderbrand AB, Göteborg
Skapade och uppdaterade kunders webbsidor. Arbetade med php, JavaScript, html och CSS. Även en del
strategiskt arbete i form av tekniska kravspecifikationer och webbkoncept.
2001 – 2009: Personlig Assistent Erik Ljungberg, Göteborg
Arbetet består i att hjälpa brukaren i alla situationer där denne hindras av sitt funktionshinder.
1994 – 2001: Kortare anställningar, feriearbeten.
Arbetade på lager som orderexpiditör. Inom skola och dagis som vikarie. Diverse ferieanställningar.
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Utbildning
2007 –		Webbutvecklare		

KY-Akademien vid Studium, Göteborg

2002 – 2003		Kognitionsvetenskap		

Göteborgs Universitet

1996 – 1999		Elektroteknikingenjör		

Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

1992 – 1995		Tekniskt Gymnasium		

Erik Dahlbergsgymnasiet, Jönköping

Kurser
2006		Projekt&Nätverk		

Arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet

2005		En resa till materiens inre		

Fysik, Chalmers Tekniska Högskola

2000		Psykologiska aspekter på		

Psykologiska Institutionen, GU

		Människa-Dator Interaktion

Kunskaper
Adobe CS

Tekniker/Språk

Photoshop		
Illustrator		
Flash			
InDesign			
DreamWeaver		

Bra
Grundläggande
Bra
Grundläggande
Bra

html			
css			
JavaScript		
php			
c#			
sql			

Mycket bra
Mycket bra
Bra
Bra
Grundläggande
Grundläggande

Referenser
Personer
Erhålles på begäran. Skicka förfrågan till niclasjon@gmail.com

Webb
www.katarinanitsch.se						

Allt utom grafisk layout.

www.p4b.se							

Kod (php, JS,css).

www.gylleneprag.se						

Design, kod, adminsystem.

www.niclasjonsson.com/bbqrun				

Hobbyprojekt, drivs ihop med en vän.

www.niclasjonsson.com/work/ba/ba.html			

Skoluppgift i typografi, Flash.
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