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ANGÅENDE TJÄNSTEN   – DATORSPELSINGENJÖR/BETATESTARE  

Såna som jag är intresserad av  datorspel och jag utvecklar appar i OpenGL 
och DirectX spel  i C++ med Visual C++, Visual Basic och Java JDK. 

Jag har arbetat mycket i  Microsoft Visual C++, Microsoft Visual Basic, 
Eclipse  Java IDE, Netbeans Java IDE, Jbuilder Java IDE , Adobe 
Photoshop,  Blender,  3D Studio Max och   Office.  Även under min fritid 
skriver jag många appar och spel i C++, Visual Basic, Java och  Flashspel.

Jag är en driven och stresstålig person med stark självdisciplin. Jag tycker 
om att planera mina studier noggrant och uppfinner egna hemuppgifter för 
att slipa mina kunskaper. Det är viktigt för mig att vara väl förberedd.

Som person är jag en glad och positiv kille, och jag gör mitt bästa för att 
sprida glädje. När jag jobbar i grupp försöker jag entusiasmera och driva. På 
fritiden tycker jag om att skriva musikstycken, låtar ,  poesi och korta 
noveller samt att spela minigolf med vänner och att segla längst kuster med 
vänner och familj.

Jag ser fram emot ett positivt svar från er!
 
Med vänliga hälsningar,

_______________________

Ron  Jansson  
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Curriculum Vitae

ANSTÄLLNINGAR

  2004-05 -  2008-12                Anställning: SKonsult  AB Malmö
                                                 Befattning: Allt i allo
                                                 Arbetsuppgift: Designar  webbsior åt företaget,  anställd som allt i allo.
                                                  REFERENS: ges vid förfrågan.

2003-01 - 2004-04                   Anställning: MK Assistans  Malmö
                                                 Befattning:  Personlig assistent  
                                                 Arbetsuppgift: Hjälpte en handikappad  kund  (ordförande för DHR) med det vardagliga i livet,  
                                                 bl.a  granska, korrekturläsa samt  redigera DHR’s  nyhetsbrev i Microsoft Publisher 
                                                 före utskick av nyhetsbrev  till tryckeri , samt administrerade Windows och MacOS datorer  i
                                                 de handikappade’s riksförbunds  (DHR) sammanträdeslokaler.
                                                 REFERENS: ges vid förfrågan.

  2002-01 - 2003-01                 Anställning: App Utvecklarna edagogik  AB Malmö
                                                 Befattning: Lärarassistent i  C++, Java och Visual Basic för programmerare.  
                                                 Arbetsuppgift: Felsöka  C++, Java och Visual Basic kod, rätta prov, vakt vid tentamen , 
                                                  handleda elever i C++, Java och Visual Basic,  hålla mindre föreläsningar,  
                                                  skriva facit till c++ övningar  samt granska programmeringslitteratur. 
                                                   
                                                  REFERENS: ges vid förfrågan.

1996-12 – Extraarbetare      Anställning: TDK Scandinavia Malmö
                                                 Befattning:  Lagerarbetare  
                                                Arbetsuppgift: Lasta ur pallar, paketera om varor  , sända till butiker. 

1991-06 – 1991-08                  Anställning: Malmö  Bostäder AB (sommarjobb)
                                                 Befattning:  Trädgårdsarbetare   (ålder: 15)
                                                 Arbetsuppgift: Vattna blommor och gårdsväxter,  rensa ogräs.

UTBILDNINGAR

2008–08  –  2010-06               Utbildning:  Systemutvecklare, Programmerare : Objektorienterad programmering och 
systemutveckling
                                                 Malmöhögskola, Malmö.
                                                 UML modellering , TDD (testdriven utveckling), Klasser, arv, polymorfism,
                                                 komposition, datastrukturer , noder mm, generella algoritmer, GUI (grafisk användargränssnitt),
                                                 filhantering, Java &  XML.
                                               
2002–08  –  2002-12
                                                 Utbildning: Nätverkstekniker
                                                 Malmöhögskola, Malmö.
                                                 - Nätverksdesign och felsökning : Dra kablage, tillverka RJ45 socklar, routeradministration
                                                - Administration av nätverksoperativsystem: FreeBSD, Linux, Windows server. 
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2001–08  –  2001-12
                                                 Utbildning: Programmeringstekniker
                                                 Malmö Högskola,  Malmö.
                                                  - C++ : Grunderna och fördjupning. (Klasser, strukt, pekare, aloritmer, UML, algoritmer)
                                                  - Java : Grunderna och fördjupning. (Klasser, arv, polymorfism, komposition, GUI)
                                                  - Visual basic : Grunderna och fördjupning.

                                                                                                                                                                             (forts)

1992–08  –  1995-06              Utbildning: El-Teleteknik,  inriktning  datorkommunikation och programmering (ålder: 16)
                                               Malmö  Gymnasium, Malmö
                                                CAD teknik,  Kretskortsdesign (PCB) med SPICE, Basic och Pascal programmering, analoga kretsar,
                                               assembler programmering på EPROM för Z80 CPU, mikroprocessorteknik (vi byggde en dator baserad 
                                               på Z80 på en experimentplatta med minne, adress och databuss  ),  mjuklödning och kontaktpressning, 

                                              generering och analys av signaler med oscillator och signalgenerator.

1986–08  –  1992-06              Grundskolan  (lågstadiet , mellanstadiet och högstadiet) 
                                                Gubbängen, Stockholm

ÖVRIGT

Genom  studier, arbete, och fritid har jag skaffat mig dessa kunskaper : 

  Programvara                        Microsoft Visual Studio, Microsoft Visual C++, Microsoft Visual Basic, 
                                                 Microsoft Frontpage, Microsoft Publisher , Microsoft Office paketet ,
                                                 Eclipse  Java IDE, Netbeans Java IDE,   Jbuilder Java IDE ,  Adobe Flash, Adobe Dreamweaver,
                                                 Adobe Premiere, Adobe Photoshop,  Blender,  Discreet 3D Studio Max , Gmax (3dstudio for gamedev).

 C++:                                       OOP, Vektorklassen, klassmallar, metoder, datamedlemmar, friend, inline,  polymorfism, arv,      
                                                 komposition,  typedefs, datatyper,  typomvandling, pekare, stack (pop push).

Java                                         OOP, Vektorklassen, ListArrays , metoder, datamedlemmar, undantag ,  polymorfism, arv,      
                                                 komposition , datatyper,  typomvandling , trådar, GUI.

Matematik:                             Differentialkalkyl, differentialekvationer, integraler , linjär algebra ,vektorer, matriser, 
                                                 kvadratiska ekvationer ( ax²+bx+c=0).

Diskret  matematik:               Boolesk Logik, sorteringsalgoritmer (quicksort, shellsort, mergesort, insertionsort etc)
                                                 sökalgorithmer (binarysearch etc),  recursiva algoritmer (gdc, fakultet, etc etc)
                                                 Graph theory  (path finding, tree, nodes, vertices ),  datastrkturer , binära träd, noder. 

Hobby: spelprogrammering     C++,  Java ,  DirectX, OpenGL. 
                                                    Exempel på de spel  jag har gjort är   pong, breakout, snake, tetris, 
                                                    tictactoe samt en  flygsimulator i openGL (C++).

PRAKTIK

2008-01 -  2008 - 02                Praktik: Malmöstad  Sjukhem
                                                 Befattning:  Underskötare
                                                 Arbetsuppgift:  Matning, personlig hygien   medicinering samt provtagning. 
                                                  REFERENS: ges vid förfrågan.

2007-04 -  2007 - 05                Praktik:  Malmö  Äldreomsorg 
                                                 Befattning:   Vårdbiträde
                                                 Arbetsuppgift:   Matning och personlig hygien.
                                                  REFERENS: ges vid förfrågan.
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1994-01 -  1994 - 02                Praktik:  Malm  Elektronik AB   
                                                  Befattning:  Montör
                                                 Arbetsuppgift:  Montera elektronik.
                                                  REFERENS: ges vid förfrågan.

1993-03 -  1993 - 04                Praktik: OCÉ Malmö AB      
                                                 Befattning:   Servicetekniker
                                                 Arbetsuppgift:  Mobilt service av skrivare och kopiatorer. Vi körde runt till kunder för att
                                                 avlägsna papper som hade fastnat i skrivare och  kopiatorer samt utförde service, monterade 
                                                 nya  reservdelar  i befintliga skrivare och kopiatorer.
                                                  REFERENS: ges vid förfrågan.

1991-01 -  1991 - 02                Praktik: Malmö  Värdshus      
                                                 Befattning:  köksbiträde
                                                 Arbetsuppgift:  plockning av disk från bord,  preparera diskmaskin, hantering av livsmedel, 
                                                 generell köksarbete.
                                                  REFERENS: ges vid förfrågan. 

1990-10 -  1990 - 11                Praktik: IBM  Malmö AB     
                                                 Befattning:  Kontorsarbete 
                                                 Arbetsuppgift:  utdelning av IBM’s internpost på sparkcykel ,
                                                 generell kontorsarbete.
                                                  REFERENS: ges vid förfrågan. 

ESTETIK OCH KULTURELL VERKSAMHET

1992-01   - 2008-12            Estetisk  och kulturell  verksamhet 
                                            - DJ:ar  på större  fester  m.m  i dj-båset bakom ett mixerbord.
                                            - ljudtekniker  : sitter bakom ett mixerbord och ansvarade för musik, mikrofon, CD skivor m.m.
                                            - radioproducent:   Radio dj åt privat förening i Malmö som sände popmusik mm, 
                                              satt  bakom ett mixerbord,   ansvarade för  spellistan, skivor m.m.,  protokoll 
                                              och var  backupproducent  ifall huvudproducenten  inte     kom i tid.
                                              
                                             

 1994-08  -   1995-06          Estetisk  och kulturell  verksamhet   
                                              Malmö  Gymnasium, Malmö  
                                             - musikvideoregissör,  musikvideoproducent , bildproduktion med hårdvara, ljudredigering i Cubase.  
                                               Vi filmade, redigerade  och mastrade  vår egen popvideo.                                 
 
                                              
 UTBILDNINGAR 

2007–08  –  2008-06               Vårdbiträde/Undersköterska/personligassistent  inom äldrevården
                                                  Malmö  Gymnasium, Malmö
                                                 Medicinsk grundkurs, kost för äldre,  provtagningar, sänglägeskomplikationer, 
                                                 social kompetens, pyskologi A.
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