CV
Adam Bengtsson
Klarbärsvägen 5, 331 43 Värnamo
Mobiltelefonummer: 073 - 915 61 00
E-post: info@adambengtsson.se
Studier
Campus Värnamo, Värnamo ................................................................................... 2017 – nutid
Webbutveckling .NET
NTI skolan ............................................................................................................... 2017
Programmering 1
Högskolan i Jönköping, Jönköping ......................................................................... 2002 – 2005
Medie och kommunikationsvetenskap
Gislaveds Gymnasium, Gislaved ............................................................................ 1998 – 2001
Teknisk inriktning
Arbetslivserfarenhet
Campus Värnamo, Värnamo ................................................................................... 2012 – 2017
IKT-ansvarig (Information-Kommunikation-Teknik)
Landstinget i Jönköping (Qulturum), Jönköping .................................................... 2011 – 2012
Webbutvecklare
Fyndbörsen i Torup AB, Torup ............................................................................... 2006 – 2011
IT-Ansvarig
Game Center, Halmstad .......................................................................................... 2006
Kassapersonal
Sayonara Design, Jönköping – Halmstad ................................................................ 2003 – 2006
Enskild webbdesignfirma
Ricana AB, Hillerstorp ............................................................................................ 2005 – 2006
Lagerarbete
Sjöarps Metall AB, Gnosjö ..................................................................................... 1997 – 2005
Metallarbete och fakturering i SPCS
Militär utbildning
ING2, Eksjö ............................................................................................................. 2001 – 2002
Robotsoldat, Korpral, 10 månader
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Språkkunskaper
Svenska – Modersmål
Engelska – Flytande
Tyska – Kommunicerar och läser bra
Datorkunskaper (i urval)
Programmeringsspråk: Html, c# och enklare css-, javascript-, asp- och php-justeringar
Webbpubliceringsplattformar: Wordpress och Sitevision
Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator och Flash
Microsoft Office
Microsoft Dynamics Nav
Microsoft Deployment Toolkit
Underhåll av servrar
Video- och ljudredigering
Övrigt
B - körkort och egen bil
Var god och besök www.adambengtsson.se för att se mina referenser.
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CV
Adam Bengtsson
Klarbärsvägen 5, 331 43 Värnamo
Mobiltelefonummer: 073-9156100
E-post: info@adambengtsson.se
Personligt brev
Mitt namn är Adam Bengtsson.
Jag studerar för närvarande utbildningen Webbutveckling .NET på Campus Värnamo.
Tidigare arbetade jag som IKT-ansvarig (Information-Kommunikation-Teknik) på Campus
Värnamo. I min tjänst anvarade jag för allt IT-relaterat på Campus Värnamo. Jag har bland
annat skapat Campus Värnamos hemsida: campus.varnamo.se.
Innan Campus arbetade jag som webbutvecklare på Landstinget i Jönköping och var ansvarig
för bland annat hemsidan till kvalitetsregistret Senior alert med över 10 000 användare.
Tidigare jobbade jag som IT-ansvarig på Fyndbörsen i 5 år, en av Sveriges då
framgångsrikaste e-handelssajter (www.fyndborsen.se) med över 100 miljoner kronor i
omsättning per år med cirka 14 anställda. Jag jobbade dagligen med underhållet/utvecklingen
av all IT på företaget som berörde hemsidan, affärssystemet samt webb- och mailservrarna.
På Fyndbörsen har jag även fått jobba med högtalarmärket XTZ. Jag skapade och underhöll
XTZ hemsidan under åren 2006 fram till slutet av 2009 (www.xtz.se). Jag skapade även
helsidesannonser för XTZ i Adobe Photoshop som trycktes i 4 av de största
hemelektroniktidningarna i Norden varje månad.
Jag skulle beskriva mig själv som en driftig och utåtriktad person som har lätt att lära sig nya
IT-system och programvaror.
Jag bor för närvarande i centrala Värnamo, men är öppen för att pendla till annan ort om så
begärs vid eventuellt jobberbjudande. Jag har egen bil och B-körkort.
Sayonara Design var min enskilda firma som jag drev under mina högskolestudier, innan jag
fick min anställning på Fyndbörsen. Jag skapade en mängd olika hemsidor åt företag, till
exempel www.sae.se.
Min fritid spenderar jag tillsammans med min sambo Karin, vår son Nils och våra vänner.
Mina hobbies är film, musik och datorspel. Jag tränar regelbundet flera gånger i veckan för att
orka med ett stillasittande jobb. Då blir det oftast styrke- och konditionsträning.
Om du representerar ett företag som skulle vara intresserad av att anställa mig, eller om du
skulle ha några frågor, är jag möjlig att nå på mitt mobilnummer: 073 - 915 61 00

Med Vänliga Hälsningar: Adam Bengtsson
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