




CURRICULUM VITAE

Rickard Olsson
Långkärrsvägen 38 * 141 42 HUDDINGE
Telefon: 08 526 941 39 * Mobil: 0706 35 01 42 * E-post: rickard.olsson@gmail.com
Personnummer: 671129-8254


Profil

Dataingenjör och motorcykelfantast som ofta ser världen genom ett Pentaxobjektiv. Efter nästan 12 år som egen företagare vill jag gå vidare och återigen känna farten och fläkten där det händer.

Drivkrafter

Har en stor drivkraft i att få personlig utveckling samt bidra till vidareutveckling i min omgivning. Rent professionellt tar detta sig uttryck genom att jag är oerhört engagerad i utvecklingsfrågor.


Egenskaper

Empatisk, ansvarsfull, vetgirig, målinriktad samt glädjespridare. Gillar att strukturera och organisera utan att för den sakens skull överdriva.


Mål

Att med mina erfarenheter från tiden som egen företagare och som IT-ansvarig för Piratpartiet driva min personliga utveckling och den verksamhet jag arbetar i framåt. 



Ledarskap

Jag har en visions- och målorienterad ledarstil. Anser också att det är viktigt att en ledare är objektiv, kravställande, uppmuntrande samt gör konkreta uppföljningar och i alla lägen ser till både den enskilda individens och gruppens bästa.







Arbetslivserfarenhet

Piratpartiet | IT-chef, webmaster, driftansvarig
januari 2006 – nu
IT-chef, med ansvar för planering, utveckling, inköp, drift, säkerhet och underhåll av Piratpartiets web och andra tjänster. Både hård- och mjukvara.
Mitt uppdrag innefattar bl.a. att säkerställa att Piratpartiets höga krav på datasäkerhet, tillgänglighet vid plötsliga besökstoppar och funktionalitet möts med en minimal budget. Vi använder främst Ubuntu Linux Server, Apache och MySQL som plattform för att driva hemsidan, lokala bloggar och världens största etherpadinstallation, piratepad.net. Ett projekt jag driver just nu är att migrera vårt medlemssystem från .Net på Windows Server och MSSQL till Mono under Linux och göra det attraktivt för andra organisationer, politiska partier och ungdomsförbund.

Webhackande & Fortkörning | Konsult
oktober 1999 - nu
Jag bygger hemsidor, datorer och nätverk, skriver copy och designar marknadsmaterial som annonser, broschyrer och mässtidningar, managementkonsultar och gör egentligen det mesta som man kan ha datorer till. Dessutom fotograferar jag en del, både för kunds räkning och till egen bildbank. Hemsidorna bygger jag oftast i Drupal, ett moduluppbyggt CMS med öppen källkod. Jag driftar även ett mindre webhotell med ett 20-tal kunder.

Sendit | Technical writer, webmaster, projektledare
augusti 1998 - augusti 1999 
Ansvarig för teknisk dokumentation och företagets website samt intranet. Drev bl.a. projekt inom dokumenthantering, processdokumentation och informationsstruktur.

TenFour | Webmaster, Technical Writer, mm
november 1995 - augusti 1998 
Företagets webmaster, skrev teknisk dokumentation, manualer och marknadsmaterial på engelska, designade och layoutade broschyrer och andra trycksaker. Ansvarig för utbildning av supporttekniker och samordning med vårt USA-kontor. Gav avancerad teknisk support, samt firstline telefonsupport för både de europeiska och nordamerikanska marknaderna.


Cardolan | Programmerare, Webmaster
maj 1995 - oktober 1995 
Programmerade delar av ett automatiskt faxbacksystem i VCC+, designade och underhöll företagets website samt erbjöd nätverks/telekomlösningar på konsultbasis.

Östersunds DataTjänst | Delägare
mars 1993 - april 1995 
Import, support och service av datorer och tillbehör, främst modem och Commodore Amiga-datorer.

Militärtjänst | MC-Ordonnans
januari 1988 - augusti 1988 


Utbildning


Mitthögskolan | Dataingenjörslinjen, 2 + 1 år
augusti 1990- april 1995 
Mitthögskolan | Företagsekonomi A + B, 1 år
augusti 1992 - maj 1993 


Språkkunskaper

Svenska är mitt modersmål, flytande i både tal och skrift. Flytande engelska i tal och skrift. 
Acceptabel tyska (gymnasienivå).



Administration

Orrvikens byalag
Medlem i styrelsen sedan 2006, ordförande 2008-2010. Jag har bl.a. drivit ett projekt för att synliggöra skolans och förskolans ökande behov av platser gentemot kommunen samt lobbat för en utbyggd gång- och cykelväg. 

Bygden Mellan Broarna EF
Medgrundare och ordförande 2009-2010. Vi är inte bara en företagarförening och remissinstans utan söker även att etablera oss som en paraplyorganisation för flera av de ideella föreningar som verkar i bygden, hjälpa till med administration osv. 

Övrigt

B- körkort och bil finns.


Personligt

Umgås gärna med min härliga familj bestående av min sambo och tillika fästmö Sara samt mina härliga barn; Tommy 11 år, John 10 år och Alma 7 år.  Barnen är stadigvarande boende hos sin mamma i Östersund men kommer ner till mig under helger och lov. Utöver detta gillar jag umgänge med övrig familj och vänner, att renovera huset, fotografering, motorcykelturer, skoterturer samt att uppleva fjällen och dess skönhet i Härjedalen.



________________________________________________________________________

Huddinge, den 1 juni.


Rickard Olsson








