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INDIVID
Pontus är en ansvarstagande person med personligt engagemang i sitt arbete och tar ofta naturligt på sig en
ledarroll. Han har lätt att anpassa sig till nya miljöer och knyter snabbt starka och förtroendefulla kontakter
med nya människor. Med en bred teknisk kunskap kan han snabbt sätta sig in i nya organisationer, tekniker
och system. Pontus starkaste sida är att förstå varför och hur utveckling kopplas samman med business för att
fungera idag och i framtiden. Som utvecklare är han lika delaktig i både front- och backend-utveckling för att
hålla en helhet och strävar efter så okomplicerade lösningar som möjligt. Han håller sig uppdaterad inom
senaste trenderna inom teknik och användarvänlighet men uppdaterar sig även inom företagsledning för att
hitta bästa lösningarna för alla parter - företaget och slutanvändare.

KOMPETENSER
.NET
C#, VB.NET, MVC, WEB API, Dapper, NHibernate, Swagger, NServiceBus, IIS, Dependency Injections (IoC),
Glimpse, Elmah, Log4Net, NLog, RazorEngine
JAVASCRIPT
Node.js, Bower, jQuery, Knockout.js, fabricjs, Pub/Sub
WEBB
HTML5, CSS3, JSON, XML, REST, SOAP, Responsive design
UTVECKLINGSVERKTYG
Visual Studio, Android Studio, Eclipse, TeamCity, Mercurial, Git, Subversion (SVN), Chrome Developer Tools,
Firebug
DATABASER & MIDDLEWARE
MS-SQL, MySQL, SQLite, MongoDB, MSMQ
METODER
Scrum, Agile, Kanban, Testdriven utveckling (TDD), Parprogrammering
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SENASTE GENOMFÖRDA PROJEKT
TAPPA SERVICE AB (TAPPA.SE, DYTT.NO, TAPPA.DE, FRISKOP.DK) - SOM CTO
Tappa Service AB är huvudbolaget som tillhandahåller allt åt underbolagen som ligger i Sverige, Norge,
Tyskland, Holland och franchise i Danmark. Deras produkter är onlinetjänster som ska ge hälsofrämjande
effekter hos anställda på företag genom enkla, användbara och roliga tjänster. Huvudprodukten är
stegtävlingar där anställda skall gå 10000 steg per dag under ett utmaningstillfälle för att nå målet i tid och
rapportering kommer från vår sajt, mobil webbsajt, appar, fitbit eller andra tjänster som sparar dagsaktivitet.
Som chef för utvecklingsavdelningen på Tappa Service såg jag till att utvecklingsteamet och designer kunde
jobba på bra och att de trivdes. Jag hade kontakten med ägarna för att planera utvecklingen och lägga upp en
roadmap. Jag har projektlett, nyutvecklat och uppdaterat systemen och har dessutom lärt mig att alltid ha det
yttersta ansvaret, både när det går bra och dåligt. Jag testade även mycket nya utvecklartekniker och
produkter för att få till bästa lösning för rätt sak.
 Byggt återanvändbara API:er via Webb API, både för interna och externa system.
 Satt upp NServiceBus med MSMQ för att skapa stabila kösystem.
 Skapade ett nytt hälsoundersökningssystem för företag där de får övergripande koll hur deras
anställda mår.
 Activemeter - En nysatsning på en helt ny sorts aktivitetsräknare. Delaktig i skapandet av ny fysisk
produkt och ansvarig för utveckling av webbprogram och allt där emellan.
 Skapade ett nytt flexibelt kartsystem som kan användas av alla Tappas olika utmaningar där
användarens framgång visas på ett engagerande och visuellt sätt. Byggde även ett simpelt
adminsystem som skapar väldiga möjligheter för Tappas kunder.
 Projektlett framtagandet av Tappas hybridappar där apparna gjordes via outsourcing till andra bolag
som i sin tur använde Tappas externa API:er och webbvyer.
CAPIDI AB – KONSULT VIA SITT EGNA BOLAG BREMDAHL SOLUTIONS AB
Jag jobbade tätt ihop med en av ägarna och fick stor förståelse hur de jobbar idag samtidigt som de ville ha
något nytt som framhävde deras produkter. Jag skapade en webbshop där tanken var att produkterna skulle
framhävas i första hand men att det även var enkelt att köpa varorna online. Utöver webbshop byggde jag ett
system där användare på ett enkelt sätt kan designa egna skal till CAPiDi:s produkter och sedan köpa dessa i
samma tillfälle. När ordern är lagd kan utsedda tryckare trycka skalen genom specialframtagna
automatiserade tryckfiler som gör att de kan trycka större ark med flera skal samtidigt.
Jag jobbade på kvällar och helger utöver ordinarie jobb på Tappa Service AB.
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POTENTIAL.VBG – SOM TEKNISK RÅDGIVARE
Jag var teknisk rådgivare för Potential.VBG som är en inkubator i Varberg. De får in många idéer från
privatpersoner och existerande företag där Potential.VBG hjälper till med en skräddarsydd plan,
företagsuppbyggnad och kapital. Jag skulle gå igenom den tekniska biten i några idéer och återkoppla om
hur man bör gå vidare och se över i vilken omfattning den tekniska lösningen innebar. Dessutom träffa
personen med idén och känna av om den personen kunde ta idén till verklighet.
Här träffade jag mycket olika personer med spridda kunskaper och utifrån deras nuvarande position skulle jag
sätta upp en roadmap hur man skulle ta sig vidare med idén ur ett tekniskt perspektiv.

EZY WEBWERKSTADEN AB - SOM SYSTEMUTVECKLINGSKONSULT
Jag jobbade på Ezy som systemutvecklingskonsult mot deras företagskunder inom resebranschen och med
fokus på flygbolag. Åt deras flygbolagskunder hanterade jag all webb och mobilhantering. Via API:er
kommunicerade man bland annat mot olika betalningsleverantörer och flygbolagets interna bokningssystem.
På Ezy skapade vi även avancerade kampanjhanteringar där kunderna kunde pusha ut stora mängder
flygbiljetter under kort tid.
Utöver flygbolagen jobbade jag mot andra resesidor där man kunde beställa flyg, hotell m.m. men jag
skapade även specialanpassade system år många andra kunder.
Jag fick lära mig att jobba med flera olika kunder och projekt samtidigt och även hur man jobbar smart i team
mot kund.
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ANSTÄLLNINGAR

ANNAT

BREMDAHL SOLUTIONS AB
2015-nutid / Ägare av konsultbolag

CODEJUNKIES
2008-Nutid / Jag är en av grundarna för denna grupp
som riktar sig mot systemutvecklare från Varberg,
Halmstad och Göteborg där man träffas och delar
kunskaper.
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PONTUS@DIGITALCREATION.SE | 070-856 28 51

TAPPA SERVICE AB
2011-2017 / Chief Technology Officer (CTO)
EZY WEBWERKSTADEN AB
2010-2011 / Systemutvecklarkonsult

EGNA PROJEKT
2003-Nutid / Sen jag började programmera har jag
alltid gjort egna projekt och hjälpt andra.

TAPPA SERVICE AB
2009-2010 / Systemutvecklare med ledarroll

JUNIORKOCKLANDSLAGET.SE
2015-Nutid / Sponsrar laget med hemsida och
teknisk hjälp.

TAPPA AB
2007-2009 / Systemutvecklare

NETCREW
2003-2005 / LAN-förening ned 2-3 träffar per år och
hundratals deltagare.

ACE OF ESS AB
2006-2007 - Systemutvecklare

UTBILDNINGAR
HÖGSKOLAN PÅ GOTLAND, PROGRAMMERING MED RUBY
Distanskurs - 2011, Grundkurs för programmering inom Ruby
LJUD OCH BILDSKOLAN, SYSTEMUTVECKLARE MED .NET
KY-utbildning 2005-2007, Inriktning i programmeringsspråk ASP.NET, VB.NET, C#, Javascript, Actionscript
(Flash), HTML, CSS m.m.
BLEKINGES TEKNISKA HÖGSKOLA, DATAVETENSKAP
Höst 2005, Grundkurs Java
LJUD OCH BILDSKOLAN, IT-PROGRAMMET
Gymnasiet 2002-2005, Inriktning i programmeringsspråk ASP 3.0, VB6, WAP, ASP.NET, VB.NET, HTML, CSS
m.m.
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