Gabriel Westington
Olof Rudbecksgatan 25
412 60 GÖTEBORG

Mob:
Webb:
Mail:

070-78 10 225
webbutvecklare.nu
gabriel@webbutvecklare.nu

CURRICULUM VITAE
MÅL
Min målsättning är att kunna hjälpa företag att utveckla webbplatser. Jag vill
bidra med mina kunskaper i webbutveckling.

SAMMANFATTNING
Ingenjör i datateknik med mångårig erfarenhet av webbutveckling. Senaste 9
åren har jag arbetat som webbutvecklare/konsult. Jag har varit anställd i
konsultbolagen HiQ Göteborg och LBi. De senaste åren har jag varit frilansare i
det egna företaget Modena Studio. Det starka intresset för webbutveckling och
viljan av att ständigt lära mig mer, fick mig att skapa många egna webbplatser.
Det som präglar mig är en god känsla för problemlösande och kreativitet.

ARBETSERFARENHET

0710 – pågår Modena Studio
Webbutvecklare, Eget företag


HTML/CSS/PHP/jQuery (JavaScript) utveckling.



Skapat mängder med mallar i PHP med Wordpress (länk 1-3)



Responsive design (samtliga länkar).



Sökoptimering (SEO).



Skapat flera grafiska element i Photoshop/Illustrator CC.

Nedan är ett urval av webbplatser jag har utvecklat.
Länk 1: http://polygiene.com
Länk 2: https://gotobed.se
Länk 3: http://actbyheart.se
Länk 4: http://www.gratisjulkort.se
Länk 5: http://www.gratisvykort.com
Länk 6: http://www.carlyft.se
Se webbutvecklare.nu för detaljer och fler webbplatser som jag har skapat.

1112 – 1205 LBi Göteborg
Webbutvecklare, Volvo Trucks


Hade ansvar för utveckling av mallen till produktsidan. Länk finns nedan till en
av Volvo Trucks produktsidor.



Webbutveckling med hjälp av CSS/HTML och jQuery.



Skapat bildspel i jQuery för både bild och video.

Länk: http://www.volvotrucks.com/trucks/sweden-market/sv-se/trucks/volvo-fhseries/Pages/the-new-volvo-fh.aspx

0906 – 1110 HiQ Göteborg AB
Webbutvecklare/administratör, Saab Automobile AB (0906 – 1110)


Hade ansvar för administration och underhåll av webbplatserna på Saab.com i
Sitevision CMS.



Hade ansvar för implementering av Flash applikationer med hjälp av SWF, XML
för bilder, ljud och text.



Skapat HTML-mallar och CSS kodning för Saab nyhetsbrev i Follow-Up.

Referens: http://www.saab.com (ej längre aktiv)
Webbutvecklare, Saab Automobile AB (1103 – 1104)


Skapat ett flertal skräddarsydda mallar för en blogg i Wordpress. Mallarna var
utvecklade i PHP, HTML och CSS.



Wordpress installation och konfiguering av CMS och plugins.



Sökoptimering (SEO).

Referens: http://inside.saab.com (ej längre aktiv)
Webbutvecklare, Saab Automobile AB (1007 – 1106)


Front-end utveckling i HTML, CSS och jQuery under Visual Studio 2010 (.NET)
miljö med EpiServer CMS 6.



Utveckling efter wireframes, design och krav.



Huvudansvar för SEO.



Lösa buggar och problem i Jira.



Vi arbetade agilt med Scrum.

Referens: http://www.saabparts.com (ej längre aktiv)

DATAKUNSKAPER
WEBBPROGRAMMERING
 HTML5/CSS3/SASS
 jQuery/JavaScript
 PHP och SQL
 ASP.NET C#

mycket goda kunskaper
goda kunskaper
goda kunskaper
grundkunskaper

CMS
 Wordpress
 EPiServer
 SiteVision

mycket goda kunskaper
goda kunskaper
goda kunskaper

PROGRAM
 Visual Studio 2010
 Chrome Devtools
 Photoshop CC
 Illustrator CC

goda kunskaper
mycket goda kunskaper
mycket goda kunskaper
goda kunskaper

ÖVRIGA KUNSKAPER
 Bootstrap
 Responsiv design
 Git/Github
 Susy (grid layout för SASS)
 Sublime texteditor
 Woocommerce (e-handel)
 Sökoptimering (SEO)

UTBILDNING
0108 - 0612
Kungliga Tekniska Högskolan
Högskoleingenjör i Datateknik
Utbildning på Kungliga Tekniska Högskolan där jag stärkte mina kunskaper i flera
programmeringsspråk som t.ex. C/C++, HTML, Java, JavaScript, CSS med mera.
Läste även kurser i databaser med SQL och internetsäkerhet.

ÖVRIG ARBETSERFARENHET
0804 - 0811
Volvo Car Corporation/HiQ
Test and Design Engineer
 Ansvarade för testning och verifiering av mjukvara och diagnosdata för motor
och transmission.


Utförde dagliga uppdateringar i Volvos databas.

0707 - 0803
Ericsson AB/Academic Work
Solutions Verification Engineer
 Ansvarade för testning och verifiering av betalningslösningar i det mobila
nätverket.


Utförde regelbundet paket- och protokollanalyser med Wireshark och
Ethereal.

SPRÅK


Svenska

flytande i tal och skrift



Engelska

flytande i tal och skrift



Spanska

flytande i tal och skrift

INTRESSEN
Mina intressen förutom webbutveckling är att motionera, spela spel, fotografera
och retuschera bilder. Mina bilder går att se på www.westington.se. Jag tycker
om den kreativa processen med att skapa och behandla bilder. Kul kuriosa: Har
löst Rubiks kub på 1 min 30 sek.

