Jonas Olaussen
Tel: +46 73 896 92 09
Email: jonasolaussen@gmail.com
LinkedIn: linkedin.com/in/jonas-olaussen

Utbildning
2015 08 - 2020 06
(Planerad)

2017 08 - 2017 12

Civilingenjör i Industriell Ekonomi
Linköpings Universitet, Linköping
• Kandidat och master inom Datateknik

Utbytesstudier
San Diego State University, San Diego
• Studerade kurser inom datateknik och ekonomi.

Arbetslivserfarenhet
2018 05 - Nuvarande

Regionchef
We Know IT, Linköping
• Identifierade och löste problem i säljprocessen vilket ledde till en ökad omsättning med ~400%
inom regionen.
• Projektledare i flertalet utvecklingsprojekt där jag koordinerar kunders behov med en grupp
bestående av ~10 konsulter. Är också en del av företagets ledning och utvecklar affärsmodellen
vidare.
• Utvecklat mina egenskaper inom projektledning, kundhantering och ledarskap.

2018 06 – 08

Fastighetsadministratör

Skolfastigheter i Uppsala AB, Uppsala
• Administrerade och analyserade felanmälningar från fastigheter och assisterade
ekonomiavdelningen med bokföring och fakturering.
• Jag fick insikter i fastighetsbranschen och utvecklade mina färdigheter inom administration och
ekonomi.
2017 10 – 2018 05

Webbutvecklare
We Know IT, Linköping
• Utvecklade och analyserade tekniska detaljer av utvecklingsprojekt för att säkerställa att projekten
uppnådde kundens mål. Skapade självständigt webbsidor och applikationer av olika typer och med
olika ändamål.
• Jag utvecklade självledarskap och fick omfattande erfarenhet inom utveckling.

2016 06 – 08 &
2017 06 – 08

2013 03 – 2014 08

Ekonomiassistent

Sågtjänst i Syd AB, Växjö
• Granskade och konterade samtliga inkommande fakturor samt fakturerade våra tjänster till kund.
• Analyserade och utvecklade fakturaflödet för att skapa högre effektivitet i processen.
• Jag utvecklade kunskaper inom fakturering och bokföring samt förmågan att arbeta självständigt
utan tillsyn.

Serviceansvarig
McDonald’s, Växjö
• Ansvarade för all servicepersonal (~10 personer) under mina skift. Bibehöll alltid en hög
servicenivå i en stressig miljö under hög press.
• Jag utvecklade hög stresstålighet och förmågan att motivera mina medarbetarare att uppnå de högst
ställda målen satta av ledningen.

2013 08 – 2015 08

Webbutvecklare

Citypuls AB, Växjö
• Designade och utvecklade interna och externa webbprojekt, hanterade all kundkontakt och agerade
rådgivare under säljmöten.
• Jag utvecklade min förståelse för branschen och fick värdefulla erfarenheter inom webbutveckling
tack vare ett bra samarbete med de övriga i teamet.
2011 09 – 2013 05

Frilansande webbutvecklare
CodeByJonas.com, Växjö
• Hjälpte kunder att sätta upp mål för att uppnå önskad funktionalitet för deras webbplats.
• Designade och utvecklade flertalet webbsidor och applikationer.
• Förutom goda tekniska kunskaper utvecklade jag även många entreprenöriella kompetenser genom
att driva mitt egna företag.

Frivilliga engagemang
2017 07 – 2018 06

Ordförande
Valberedningen, Sektionen för Industriell ekonomi, Linköping
• Rekryterade studenter för de mest prestigefyllda positionerna inom sektionen (t.ex. styrelsen)
tillsammans med min grupp bestående av 6 personer.
• Identifierade och löste problem i rekryteringsprocessen, vilket genererade en mer effektiv,
transparent och rättvis process.
• Jag utvecklade organisatoriska- och ledaregenskaper samt förmågan att jobba effektivt i ett team.

2016 07 – 2017 06

Assisterande projektkoordinator (Klassförälder)

Projektgruppen för mottagningsveckorna (Klassföräldrarna), Sektionen för Industriell ekonomi,
Linköping
• Planerade och genomförde mottagningsveckorna för de nya studenterna (budget ~200 000SEK)
• Tillsammans med min grupp var jag ansvarig för över 250 studenter och ledare över 150 arbetande
volontärer under mottagningsveckorna.
• Jag utvecklade färdigheter inom kommunikation, budgetering och projektledning.
2015 08 – 2016 06

Ansvarig för Web och Design

Marknadsföringsutskottet, Sektionen för Industriell ekonomi, Linköping
• Designade och utvecklade en webbsida för casetävlingen Gymnasiecaset www.gymnasiecaset.se
• Skapade marknadsföringsmaterial riktade mot potentiella studenter och deltog i flertalet evenemang
med gymnasiestudenter.

Övriga meriter
2015 04

Månadens medarbetare
McDonald’s, Växjö
• Tack vare god service, hårt arbete och en positiv inställning.

2013 06

Stipendium: Studenten med högst meritvärde

JB Gymnasiet, Växjö
• Tog studenten med ett meritvärde på 19.9 av 20.
2013 05

Andraplats, Bästa webbplats

Ung Företagsamhet, Sweden
• Tävlade med vårt företag i den nationella tävlingen vilket resulterade i en andraplats.

Kontakt
•
•
•

Webbsida: www.jonasolaussen.se
Epost: jonasolasusen@gmail.com
Tel: +46 73 896 92 09

Språk
•
•
•

Svenska: Modersmål
Engelska: Flytande
Tyskland: Grundläggande

Färdigheter
•
•
•

Photoshop
Illustrator
Microsoft Office

