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Telefonnummer  

 
Kompetensinriktning 
Jag är en driven och social kille som tar mycket ansvar i mina arbetsgrupper. Jag strävar efter förbättring i 
mina och företagets processer, idéer och produkter. Att ständigt anpassa mig efter rådande 
omständigheter ser jag som en möjlighet att utveckla mig själv. Som person är jag strukturerad och har 
enkelt för att bryta ner komplexa problem till konkreta uppgifter. Min målsättning är att ständigt utvecklas 
varför jag vill arbeta i miljöer där det uppskattas och finns möjligheter till det. 
 

Anställningar 
 
Ericsson, System Manager & Solution Expert 
Arbetsuppgifter: 
Jag var ansvarig för Ericssons globala rekryteringssystem, min interna kund var Ericssons HR avdelning 
och mina underleverantörer IBM och Taleo. Under den här perioden lärde jag mig mycket om komplexa 
system, integration osv. 
Referens 
Pär-Olov Skåntorp 
2009 – pågående 
 
Nostratic AB, Affärsområdeschef 
Arbetsuppgifter: 
Jag arbetade både som projektledare med fokus på de administrativa bitarna och som affärsområdeschef 
för Nostratic Education och byggde upp en unik verksamhet från grunden. Nostratic Education går ut på 
att ge unga akademiker den bästa vägen in i arbetslivet samt att ge företag möjligheten att rekrytera de 
absolut bästa nyexaminerade utvecklarna. Mina dagliga arbetsuppgifter var bland annat administrativ 
projektledning, uppföljning, resursplanering, budgetering, upphandlingar, försäljning, kundvård, 
matchning, intervjuer, koordinering, HR, anordna utbildningar och talang scouting. Sammanlagt gick över 
150 personer genom Nostratic Education. 
Referens 
Albert Bengtson och Kristian Enström 
2005 – 2008 
 
MeSpider, Webbutvecklare 
Arbetsuppgifter: 
Jag har drivit mitt eget företag på fritiden och har genom detta utvecklat egna produkter och arbetat som 
konsult. Totalt har jag utvecklat över 10 projekt i PHP med MySQL databas och då givetvis med 
XHTML, CSS, XML och JavaScript. Jag har både arbetat som projektledare och som ensam utvecklare 
och trivs i båda rollerna. Läs mer om mina projekt längre ned. 
Referens 
Kundreferenser är specificerade under varje projekt 
2006 – pågående 
 
Scania, Maskinoperatör 
Arbetsuppgifter: 
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Efter min industriella gymnasieexamen fick jag fast anställning som maskinoperatör. Jag kände ganska 
snabbt att detta inte var ett arbete för mig och valde därför att ta tjänstledigt och för att studera. Därför 
har jag endast arbetat under somrarna och andra helger. Mitt ansvarsområde var en del av den Line där vi 
tillverkade vevstakar med CNC maskiner, vi använde även ABB:s S40 robotar för matning av maskinerna. 
Jag gjorde allt från att reparera fel på maskinerna till att säkerställa kvalitén på vevstakarna. 
Referens 
Mikael Chukri 
2001 - 2006 
 
 
 
Utbildning 
 
KTH  
Projektledning och organisationsutveckling (Magister) 
Utbildningen byggde tills största del på PMBOK, som är en ANSI standard för projektarbete. Det ingick 
även kurser som riskanalys, ledarskap, gruppens utveckling och organisationsutveckling. Alla föreläsningar, 
böcker och rapporter var på engelska. Examensarbetet handlade om hur man kan förbättra 
kunskapsflödet i en liten organisation. 
2005 - 2006 
 
KTH  
Programmering med inriktning mot realtid (Högskoleingenjör) 
Vi läste om en mängd olika programmeringsspråk och teknologier så som Assembler, C, C++, Java och 
PHP. Vad jag framförallt har tagit med mig från denna utbildning är en tydlig förståelse för hur tekniken 
fungerar och hur man utvecklar mjukvara. Detta har jag haft väldigt stor nytta av under både mitt arbete 
som affärsområdeschef på Nostratic och som egenföretagare. 
2002 - 2005 
 
Mälardalens högskola 
Tekniskt basår (Gymnasienivå) 
Kompletterande år för personer som läst industriell inriktning på gymnasiet. Jag läste Matematik, Kemi, 
Fysik och Biologi. 
2001 - 2002 

 
Scania  
Industri gymnasium (Gymnasienivå) 
Under min gymnasieutbildning lärde jag mig väldig mycket, allt från hur man bygger en motor, 
programmera CNC-maskiner och svetsa till vanliga gymnasieämnen som svenska och matte.  
1998 - 2001 

 
Övriga utbildningar 
2008 UGL (Utveckling av grupp och ledarskap), en vecka på CoreCode 
2006 Målstyrd personlig försäljning, 3 dagars kurs på E & P Group  
 



      Curriculum Vitae  
         Mathias Ericsson 

   

  

Övriga åtaganden 
Webcreation, Styrelsemedlem 
Arbetsuppgifter: 
Webcreation är ett konsultföretag med inriktning mot webben och då framförallt Drupal. Jag sitter med i 
styrelsen för att bidra med min erfarenhet inom detta område samt att bidra med både konsulter och 
kunder. 
Referens 
Kristian Enström 
2009 – pågående 
 
 
Jensen Education, Ordförande i ledningsgruppen 
Arbetsuppgifter: 
Jag sitter som ordförande i ledningsgruppen för en KY -utbildning inom Webb utveckling på Jensen 
Education. Målsättningen med ledningsgruppen är att hålla utbildningen uppdaterade i relation till vad 
marknaden efterfrågar, vi i ledningsgruppen deltar även i urvalsprocessen. 
Referens 
Per Israelsson 
2008 – pågående 

 
Annan kompetens 

Affärssystem 
SAP, Taleo, MS Office (framför allt Word, Excel , Power Point och Outlook), Harvest, Acunote 

Metodik 
Agile, Scrum, RUP, PMBOK, PROPS, knowledge Management, UML  

Rekrytering och bemanning 
Nykundförsäljning, offerering, kundansvar, uppföljning, HR 

HR 
Anställningsavtal, LAS, kollektivavtal, individuella utvecklingsplaner, personalansvar, intervjuer, 
urvalsprocessen, CV, beläggningsgrad 

Kundrelationer 
Samarbeten, avtalsförhandlingar, telefonförsäljning, uppföljning, merförsäljning, konsult 

Ekonomi 
Budgetering, rapportering, löneförhandlingar, 

Teknisk kompetens 
PHP, MySQL, CSS, HTML, XML, JSon, JavaScript, Ajax, , JQuery, Google Maps, Photoshop CS,  
 

Övrigt 
Administration i stort, Fokusgruppledare 

Språk 
Svenska och Engelska flytande i tal och skrift 

Körkort 
B-körkort 
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Personlighet 

Personliga egenskaper 
Jag tycker om att lära mig nya saker och därmed få bättre förståelse för hur saker fungerar, detta 
genomsyrar allt från mitt arbete till mina personliga kontakter. Att förstå vad andra personer vill ha och 
vetskapen om mina egna begränsningar skapar tydlighet för både mig och min omgivning och därför anser 
jag att dessa är en av mina starkaste egenskaper. 

Intressen 
Mitt främsta fritidsintresse förutom att med umgås och resa med min sambo är att hålla mig uppdaterad 
på vad som händer inom IT både lokalt i Sverige och i världen. 

 
Referenser 
Kontaktuppgifter till mina referenser lämnas gärna på begäran 


