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Projektledare

Om mig

Färdigheter & expertis

Som person är Sophie driven, social och strukturerad. Hon motiveras av nya
utmaningar, problemlösning och att se till individen i varje projekt. God
kommunikation och tajta team är en av grundstenarna till ett lyckat projekt.

Sophie har sedan tidigare anställningar och utbildning
en bra grundläggande tekniskt förståelse samt god
förmåga med medarbetare, kunder och användare.

Finns möjligheten att skapa bättre sammanhållning och trivsel på arbetsplatsen
eller i projektet tvekar hon inte att lägga ner det lilla extra. Hon var under sin
anställning hos Atea Sverige AB aktiv i ”Trivselkommittén” där hon hjälpte till att
ordna olika aktiviteter i syfte att skapa bättre sammanhållning mellan
medarbetarna på kontoret.

Svenska, modersmål.
Engelska, flytande i tal och skrift.

Sophie är certifierad inom projektledning enligt PRINCE2s metodik och avslutar
utbildningen IT-projektledare hos Jensen yrkeshögskola i december 2017.

Tidigare erfarenheter
Projektledare
Atea Sverige AB
2017-10 - 2017-12
Sophie följer under sin LIA (lärande i arbete i utbildningen till IT-projektledare) flertalet projektledare som arbetar mot Domstolsverket som kund med
både ombyggnationer och nybyggen av olika tingsrätter runt om i landet. Avdelningen AVK på Atea Sverige AB arbetar med mer avancerade ljud och
video-anläggningar till ett flertal kunder där Domstolsverket och VGR är de största.

Projektledare
GetIT Nordic AB
2015-05 - 2017-08
När Microsoft kom ut med ”Sport Solutions” under början av 2017 såg GetIT Nordic en möjlighet att brädda sig på marknaden. Sophie anlitades som
under hennes LIA (lärande i arbete i utbildningen till IT-projektledare) som projektledare för att genomföra en förstudie där GetIT Nordic ville se till
möjligheten att skapa en lösning som passar för fotboll och hockeyklubbar i Sverige med hjälp av Microsofts produkter.

Tekniker
Atea Sverige AB
2014-08 Installationer och leveranser av nya pc och tillbehör till bl.a. kunder som Göteborg Stad men har även hand om utrullningar till andra mindre kunder och
skolor.
Tjänstledig för studier 2016-09 - 2017-12.

Hårdvarutekniker
Professional Consulting
2014-04 - 2014-05
Reparation av Dell datorer, surfplattor, Kyocera-skrivare, samt byte av förbrukningsartiklar.

IT-installatör
Professional Consulting
2012-08 - 2013-12
IT-installatör och fleet (ordrar med stora antal datorer) ansvarig.
Uppackning, installation av dator (Windows och applikationer mm),
leveranser, installation av dator och tillbehör hos kund, skrothämtning/hantering, printerinstallationer samt byte av
förbrukningsartiklar.

Certifikat och utbildning
PRINCE2 Foundation Certificate in Project Management
PEOPLECERT
Licens GR633082594SS
2017-09 IT-projektledare
Jensen yrkeshögskola
2016-08 - 2017-12
Apple Product Professional [ASTO APP]
Apple
2016-02
Projektmedarbetare
Atea Sverige AB
2015-04

Hårdvarucertifikat HP för laptop och desktop, h08
HP
2014-10
Hårdvarucertifikat Lenovo för laptop och desktop, RTT08,
RVD08, RTD08-FRU, RTD08-BP, RTD07, RTD07-R1, RDD07R1, RDD08-FRU, RDD08-BP, RDD07R1, RDD07-R1.
Lenovo
2014-10
Natur tvär
Hulebäcksgymnasiet
2009-08 - 2012-06
Programmet Natur där ämnena läses i projektform.

