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ANSTÄLLNINGAR
2007 - ABB Gruvspel, konstruktion, service och igångkörning av olika elanläggningar. Har varit på igångkörning Kiruna och i Kina. Konstruerat en nödkörningsanläggning åt Outotec, till Kazakstan.
2006 - 2007 Alimak AB Skellefteå Konstruktion av el-utrustning för hissar.
2004 - 2006 El-bolaget system i Luleå.
Jobbade med olika automationsprojekt, projektledning, konstruktion och kalkyler, bl.a. med en processoptimering på BAC på en luckspiknings linje (i S7).
El-konstruktion och idriftsättning på en utbyggnad åt Bioenergi i Luleå och elkonstruktion, programmering och idriftsättning på en bränsledepå på F21i Luleå, Scandinavian Composit, SCA sågen och SETRA i Piteå.
1990 - 2004 Kappa Kraftliner, Piteå
Anställd som Systemtekniker/elektriker, har också jobbat till och från på ITavdelningen, I mina huvudsakliga arbetsuppgifter så ingick, idrifttagning, felsökning och reparationer av frekvensomriktare. Samt programmering, felsökning, i olika PLC system och styrsystem. Vidare så har jag deltagit i flera projektgrupper, där jag ibland har haft eget ansvar för delar i projekt, som t.ex.
konfigurering (Contronic P) provning och idrifttagning av el-anläggningen på
Indunstning 3. Vi några tillfällen så har jag också suttit med som rådgivare vid
investeringsbeslut. Jag har samordnat avdelningens utbildning, samt lett en
del kurser själv, bland annat i Simatic S5.
1985 – 1990 BPA-EL, Öjebyn
Anställd som elmontör och jobbade mest med nymontage, men även felsökning och reparationer, ofta utsedd till ledande montör d.v.s. i praktiken projektledare. Det största projektet som jag hade ansvar för var nybyggnad av
sorteringsverk på Lövholmens sågverk 1989 där vi var som mest 15 stycken
elektriker.

UTBILDNINGAR
1999 – 2002: Luleå Tekniska Universitet Fil.kand. i Data och systemvetenskap, 121 poäng.
Kandidatuppsats: "Hur förändras informationssäkerheten när ett företag
certifierar sig?"
Fristående kurser:
Operativa ledningssystem, D-kurs 10 poäng kritiska system.
Javaprogrammering, 5 poäng
Interaktiv www-hantering, 5 poäng
Pågår: Datornätverk och applikationer 10p Cisco CCNA
Hittills totalt 143 poäng.
1998 – 1999 Komvux, Piteå kompletterar gymnasieutbildning.
1983 – 1984 Komvux, Piteå tekniskt påbyggnadsår
1981 – 1983 Strömbackaskolan, Piteå el/teleteknisk utbildning gren för
elektriker
Kurser: Analytisk felsökning, hydraulik, reglerteknik, styrsystem (Satt, Simatic, Contronic, Freelance) Frekvensomriktare (främst ABB och Siemens), elektronik och mätteknik. Konfi OpIT/AC800F, OpIT-02 och FR-02.
ACV 700 och G210 frekvensomriktare och PC -konfigurering, AC800.
DATAKUNSKAPER
Programspråk: Progress, C, C++, , Java, JavaScript,
Java applets och frågespråket SQL.
Styrsystem: S5, S7, SATT,GE Fanuc, Beijer Melsec, Contronic lite Freelance och AC800.
Plattformar: Dos, Windows 3.1-ME, NT/2000/XP, Linux, Unix

SPRÅK
Svenska - Modersmål
Engelska – läser, skriver och talar, mycket bra.
INTRESSEN
Jag har ett stort teknikintresse, tycker om att köra motorcykel och fiska,
tillbringar mycket tid med familjen, gärna på stugan i Sikfors. Ett annat
stort intresse (som jag delar med övriga familjemedlemmar) är att resa,
Intyg och referenser lämnas gärna på begäran.
Betygskopior finns tillgängliga på www.lee.info.se

