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ARBETSLIVSERFARENHET
Netlight Consulting AB, Stockholm
Senior konsult på Netlight Consulting AB, ett av Sveriges mest
lönsamma och snabbast växande IT-konsultbolag. Förutom projekt
hos kund har jag ansvar för kvalitetssäkring i projekt där mer juniora
konsulter ingår i. Under 2008 var jag chef för Netlights expertgrupp
för .Net.

Oktober 2009 –

- Sveriges Radio, Q4 2009 –
Sveriges Radio utvecklar ett nytt tablåadministrationssystem som
används för tablåläggning av tablåredaktörer. Tablåerna sprids sedan
internt och externt till bland annat SR:s publika webb och TT
Spektra.
Jag har ansvarat för datamodellering, databasdesign och
systemutveckling i back-enddelen. Dessutom har jag ansvarat för att
skapa arkitektur och design för hela systemet och har implementerat
designen med de senaste teknikerna inom ASP.Net MVC, C# och
enhetstestning. Jag skapade en plattform som är enkel att bygga
användargränssnittet på och som dessutom är enkel att vidareutveckla
och underhålla.
Netlight Consulting AS, Oslo
Senior konsult på Netlight Consulting AS i Oslo, Norge. Netlight
bestämde sig för att satsa på den norska marknaden och öppnade ett
kontor i Oslo. Jag var med om att bygga upp företagskultur i Norge,
medverka i säljprocessen samt rekrytering, utöver arbetet som konsult
hos kund.

Oktober 2008 – Oktober
2009

- Call Norwegian AS, Q1 2009 – Q4 2009
Team lead för ett utvecklingsteam hos Call Norwegian, en start-up
inom Norwegian-koncernen. Jag ansvarade för att leda och organisera
utveckling och förvaltning av webblösningar och telekomlösningar.
Teamet bestod av skickliga utvecklare inom web-, design- och
backendtjänster. Jag ledde teamet med scrum-metodik och levererade
snabba resultat i en miljö med ständigt ändrande kravbild och med
många underleverantörer att styra och kravställa.
Netlight Consulting AB, Stockholm
Senior konsult på Netlight Consulting AB, ett av Sveriges mest
lönsamma och snabbast växande IT-konsultbolag. Förutom projekt
hos kund har jag ansvar för kvalitetssäkring i projekt där mer juniora
konsulter ingår i.
Ett urval av projekt jag deltagit i:
- Betsson Technologies AB, Q4 2007 – Q3 2008
Ingick i ett utvecklingsteam som bygger betalningslösningar över
Internet. Systemet är modulärt uppbyggt och kommunicerar med
Web Services, WCF och Service Broker i SQL Server 2005. All kod
skrevs i C# 3.0 och med .Net 3.0/3.5 som ramverk Systemet
hanterar bland annat kreditkortsinformation och e-wallets och
uppfyller kraven som ställs från PCI, Payment Card Inudstry (PCIDSS).
Jag jobbade med både utveckling och design av systemet med särskilt
fokus på optimering och minskad komplexitet. Arbetsmetodiken som
används var Scrum. Jag implementerade nya betalningsmetoder i
systemet och har därigenom samarbetat intensivt med externa
leverantörer av betalningssystem.

September 2007 –
September 2008
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- Svenska Dagbladet, SvD, Q4 2007 – Q4 2007
Jag designade och utvecklade ett Business Intelligence-system (BI)
som skapade ekonomiska rapporter riktade mot ekonomichef och
controllers på SvD. Efter en förstudie där ett designförslag togs fram
utvecklades ett importprojekt som tvättade och konverterade data
och laddade in information (ETL) i ett Data Warehouse, även det
nydesignat av mig. Från datalagret byggdes en kub med tillhörande
dimensioner enligt designförslaget. Rapporterna skapades i Reporting
Services och använde drill-down-funktionalitet.
Jag drev projektet på egen hand och ansvarade för alla steg i kedjan
fram till leverans. Dessutom genomförde jag en teknisk utbildning
med SvDs DBA och en användarutbildning med
ekonomiavdelningen.
Extralives AB, Stockholm
Utvecklingschef för Hattrick. Högste ansvarige för såväl speldesign
som den tekniska plattformen under 2006. Teknisk chef 2007.
Arkitektur, design, utveckling ingick i det dagliga arbetet. Ägnade
mycket tid att rekrytera och sätta samman ett välfungerande
utvecklingsteam. Utvecklade testmetoder och utvecklingsmetoder. Jag
blev oerhört skicklig på att optimera databaser och la även mycket tid
på att designa om långsamma delsystem i applikationerna.

Februari 2006 – augusti
2007

Buzzerbeater.org, Boston, USA
Överförde kunskap och erfarenheter om hur stora communitys och
spel fungerar och utvecklas i ett samarbetsprojekt med ett
amerikanskt företag. Hade rollen som tekniskt ansvarig,
systemarkitekt och koordinator mellan USA och Sverige. Jag var
involverad i projektet från januari till juni 2007. Systemet byggdes i
ASP.NET och med SQL Server 2005.
Extralives AB, Linköping (distansarbete)
Systemutvecklare/DBA/spelutvecklare. Jobbade med Hattrick.
Jobbade uteslutande mot MS SQL 2000, stor tonvikt mot optimering,
databasdesign. Skrev bland annat ett konferenssystem där 200 000
inlägg skrivs dagligen, med miljoner sidvisningar. Webbutveckling i
VBS/ASP och utveckling av applikationer skrivna i VB.

Augusti 2003 –
januari 2006 (anställd)
Januari 2002 –
augusti 2003 (obetald
volontär)

Jag var projektanställd på heltid under 2003. Från 2004 jobbade jag
deltid parallellt med studierna, mellan 30% och 100% arbetstid. Från
maj 2005 jobbade jag heltid samtidigt som jag skrev mitt
examensarbete.
UNIT, enheten för IT-stöd på Linköpings Universitet
Systemutvecklare, i huvudsak Perl/PHP/MySQL/PostgreSQL
Utvecklade administrativa system för projekthantering samt
vidareutvecklade studentadministrativa system. Utvecklade singlesign-on mot LDAP.

Februari 2003 – juni 2003,
sommaren 2002

FRA (Försvarets Radioanstalt), Lovön och
S1/FRA, Enköping/Lovön
FRA: Lärare för värnpliktiga
S1/FRA: Utbildade värnpliktiga i sambandsteknik på grundläggande
nivå.

2001 och 2002
4 månader totalt

UTBILDNING
Linköpings Tekniska Högskola Högskola
Civilingenjör, programmet för Datateknik med inriktning mot
medicinsk teknik.
Exjobbets titel: “Implementation of collaborative filtering to aid web
community building”

2000 – 2006
(sabbatsår 2003)

JONAS LINCOLN

ABB Industrigymnasium, Västerås
Specialutformat Naturtekniskt program
Friskola som inriktade sig på kommunikation, språk, data, el och
teknik
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1996 – 1999

MILITÄR UTBILDNING
Repetitionsutbildning
Grundutbildning S1/FRA
Tekniker, Data/Kom. 15 månader.

2002
1999 – 2000

DATORKUNSKAPER
Språk: C#, SQL, ASP.Net MVC, T-SQL, ASP.Net, VB.Net, Javascript, VB6, VBScript (ASP), PHP,
Perl, Matlab
Business Intelligence: SQL Server Business Intelligence Development Studio, SQL Server
Integration Services (SSIS), SQL Server Analysis Services (SSAS), SQL Server Reporting Services
(SSRS), ETL, Data Warehouse, dimensionsanalys, Kimballmetoden
Configuration management: Team Foundation Server (TFS) 2008/2005, Subversion, Visual
Source Safe 2005, CVS, Visual Source Safe
Databaser: MS SQL Server 2008/2005/2000 (inkl Service Broker), MySQL, PostgreSQL
Nätverk: Cisco ICND, Cisco ACRC
Produkter/Miljöer: Microsoft .NET 3.5, Visual Studio 2005/2008, Microsoft Windows
NT/95/2000/2003/XP, Linux, UNIX, Sun Solaris
Arbetsmetodiker: Scrum, eXtreme Programming
Finans/Webb: Betalningslösningar över Internet, Google Adsense, PCI-DSS, CRM-system
Övrigt: Test Driven Development (TDD), Windows Services, Windows Communication
Foundation (WCF), Web services, SOAP, integration mot tredjepartsgränssnitt, Search Engine
Optimization (SEO, sökmotoroptimering)
SPRÅK
Svenska (modersmål)
Engelska (utmärkt)
Tyska (på gymnasienivå, ganska rostig)
Spanska (mycket basal)
ÖVRIGT
B-körkort
Åker längdskidor på fritiden. Deltog i Öppet Spår 2008 och kom i mål på drygt 8 timmar, en tid som
jag är mycket nöjd med. Deltagit i Vasaloppet och Holmenkollen Skimaraton 2009.
Uppskattar resande. Besökte 8 länder i södra Afrika 2003, Borneo/Thailand 2006, Kuba/Mexico
2007, Rwanda/Uganda 2008. Reser gärna i sällskap med vänner – man får ut mer av resandet när
man kan diskutera upplevelserna direkt.
REFERENSER
Lämnas på begäran.

