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Mitt namn är Rickard Olsson, en glad och utåtriktad dataingenjör/datakonsult/fotograf som efter drygt 12 år som bland annat egen företagare inom IT- och databranschen och är nu sugen på att gå vidare och att utvecklas personligt. 

För närvarande har jag dels en egen konsultfirma där jag mest jobbar med små- och medelstora företag/organisationer och deras behov; det kan vara allt från att ge support och bistå vid inköp till att bygga hemsidor, nätverk och serverlösningar, medarbetar- och produktfoton och dels har jag ett projektuppdrag som IT-ansvarig för Piratpartiet. Där är mitt jobb att både se till så alla våra tjänster fungerar (vi driftar bl.a. världens största etherpadinstallation) och bygga proaktivt vad det gäller tillgänglighet och driftsäkerhet tillsammans med ett team ideella resurser till en mycket låg budget. Vi är just nu ett 20-tal personer i mitt team men jag har under en tid varit den enda arvoderade, med allt vad det innebär av utmaningar i att leda, motivera och delegera.

Min styrka är att jag kan lite om det mesta och har lätt för att se och visualisera samband och lösningar och även kommunicera dessa för att nå resultat. Jag har jobbat både med Windows- och Linuxlösningar i många år, oftast med Microsoftprodukter på klienter och Linux på servrar, men även i andra konstellationer. Att ha en hög ambitionsnivå är något jag värnar om och tycker är viktigt ur två aspekter; dels för personlig utveckling och dels för den gemensamma utvecklingen i verksamheten. Detta förhållningssätt är en grundförutsättning för att verksamheten som helhet skall uppnå sina mål.  Min tid som egen företagare och som IT-ansvarig för Piratpartiet har gjort att jag är van att skapa förtroende och bibehålla goda relationer.

Jag uppfattas som livsglad, energisk samt en glädjespridare. En möjlighet för mig att få bli en del av Er organisationskulle vara både utmanande och tilltalande. Jag ser fram emot att vidare få diskutera detta och andra gemensamma intresseområden med Er. 



Med vänlig hälsning,


Rickard Olsson

