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Brinner för att skapa anpassade lösningar
som underlättar människors vardag och
arbetar gärna från behov & krav till färdig
lösning. Trivs bäst i ett team som arbetar
mot gemensamma mål men kan även lösa
komplicerade uppgifter på egen hand.

072 - 501 92 80
andreas@softbrix.se

Herrhagsvägen 120,
122 60 Enskede

ANSTÄLLNINGAR
Bankgirot, Stockholm
Systemutvecklare / Lösningsarkitekt 2017 - 2022

Som systemutvecklare / lösningsarkitekt på Bankgirot var Andreas bland annat med och ledde
utvecklingsarbetet av en ny utvecklarportal på AWS-plattformen som används för att exponera
nya webb API'er som konsumeras av banker och företag. Tjänsten skrevs som lambdatjänster i
Golang och Java. Andreas har även ansvarat för utvecklingsmiljön åt externa leverantörer i
många år, där verktyg som Gitlab, Jenkins, Nexus, Jira och Confluence ingår.

Datawatch, Stockholm
Systemutvecklare 2014 - 2017

Datawatch var ett multinationellt företag med kontor i flera länder. Företaget arbetade med
databehandling och datavisualisering av olika slag och var en världsledare på data prep samt
visualisering av godtycklig data som uppdateras i realtid.
Andreas ingick i ett team och arbetade genom hela stacken i både server och klient med att ta
fram en HTML5 klient som drar nytta av moderna webb-teknologier som REST och websocket.

SBAB, Stockholm
Systemutvecklare/Scrum master 2011 - 2014

Började som systemutvecklare men arbetade sedan Maj 2013 med utökat ansvar som scrum
master i en utvecklingsgrupp. Ansvarade för sprintplanering och dagliga möten samt integration
mot andra grupper.
Gruppen förädlade ett in-house system i Java som integrerade externa leverantörers system i
SBAB's bankplattform. Under slutet av anställningen arbetade Andreas med anslutning av Fond,
E-faktura och Autogiro mot externa tjänsteleverantörer.

Mansehr senare Softbrix AB, Stockholm
Egenföretagare 2008 -

Jobbat som IT-konsult i enmansföretag vid sidan om studier och annat arbete. Har haft en
handfull återkommande kunder och uppdragen speglade hela spektrat inom IT, allt från
kabeldragning till utveckling av interna och skräddarsydda affärssystem.

UTBILDNING
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Civilingenjör i Datateknik 2006 - 2011

Inriktning: Programsystemutveckling.
Examensarbete: Ta fram en parallelliserad prototyp för att bättre utnyttja hårdvaran av en
befintlig produkt på uppdrag av Ericsson.

PERSONLIGA VÄRDEORD

Förtrolig
Förebildlig

Prestigelös
Utforskade

Utmanande
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TEKNIKSTACK
Programmeringsspråk –

Bash
C
C++
C#
CSS

Golang
Haskell
HTML
Java
Javascript

JQL
Kotlin
PHP
Python
SQL

Ramverk och lokala utvecklingsverktyg –

Android Studio
Angular
Cucumber
Cura
Docker
Git
GoMod
Gradle

Hibernate
IntelliJ
Kubernetes
Maven
NodeJS/NPM
Nuget
Office
PIP

React
Selenium
Sketchup
Spring
Visual Studio
WSL

DevOps verktyg –

Bitbucket
Confluence
Gitlab
Jenkins

Jira
Nagios
Nexus
Nginx

OpenShift
Sharepoint
SonarQube

Cloud leverantörer –

AWS
Azure
GCP
Heroku
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