Hej!
Min karriär består av projektledning och arbete med mycket olika teknik och människor. Det
är dels på land inom Evenemang och utställningar, innefattande tekniklösningar,
teknikservice och projektledning inom och utom landet.
Dels är det i den marina sektorn över och under vattnet, med mätteknik, elkraft, navigation
med mera. Projekten innefattar dels tillfälliga evenemang med hård tidspress, dels
permanenta installationer. Jag har projektlett och arbetat med bl a: el, datoriserade
styrsystem, mekanik, kylteknik, hydraulik, IT, och logistik. Jag har även arbetat med service
och support åt kunder och med interna säljare. Både praktiskt som servicetekniker och med
att organisera, strukturera och handla upp underleverantörer. Detta har gett mig erfarenhet
av kunder med höga krav på service under många gånger stressiga situationer med korta
ledtider.
Nu blandar jag arbete som frilansande konsult på min egen firma och arbetar med det som
intresserar mig och där jag känner jag kan tillföra något.
Kort sammanfattat är jag bland annat produktionschef, projektledare och tekniker.
Som person är jag prestigelös, glad och har lätt att samarbeta.

Arbeten och egen verksamhet:
•

•
•
•

•

•

•
•
•

Sedan 1998 har jag eget företag med namnet BoKo Media. Här jobbar jag bland
annat som teknisk konsult. Det handlar om till exempel havsforskning, mediateknik
och projektledning.
Se mer på: www.bokomedia.se
Produktionschef och tekniker inom eventteknik på KSE från 2007-12-01. www.kse.se
Drifttekniker på Världskulturmuséet i Göteborg sedan 2005-01-01 till 2007-11-30.
Arbete med fastighet, utställningsteknik, säkerhet, mm www.varldskulturmuseet.se
Teamledare och projektledare på Sveriges största företag i AV teknik branschen,
Primetec AB, från 2003-2004. Först som teamledare och ansvarig för uppstarten av
Primetecs permanenta installationer hos kunder. Senare ansvarig för och
team/projektledare i konferensteknikverksamheten. Se mer om detta:
www.mediatecgroup.com
Anställning på AV-Huset i Göteborg AB 1986-2003. Sedan start 1986 var jag bl a
ansvarig för Evenemangsverksamheten som levererade utställningar, tekniklösningar
mm åt flertalet större Svenska företag inom och utom Sverige.
Aktivt medverkande i Havsforskningsföreningen Projekt Väderöarna från 1994.
Verksamheten innefattar dels Stereofotografering under vatten i samband med
dykning, dels dokumentation, videofilmning och produktion över o under vattnet.
Projektledande AV-Tekniker på AB Volvo vid billanseringar, mässor etc inom och
utom landet 1984 –86.
Ljudtekniker och lärare med uppbyggnad, reparation samt skivinspelning i Vivaldi
musikstudios 3 inspelningsstudios 1983-84.
Projektarbeten med ljudteknik runt konserter o inspelning 1979–85.

Utbildningar/Examen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

STCW Fartygsbefäl klass VIII, samt VHF SRC certifikat 2003
STCW Maskinbefälsexamen klass VI 2003
STCW Basic Safety för sjöarbete 2014
Oceanografi samt Marinbiologi 1997-98
Högskoleprov 1997 och 1999 resultat 1,7
Dykcertifikat 1991 följt av många arbetsdyk.
Inläsning elteknik, elektronik o teknologi, 4 årig teknisk linje 1983
Gymnasiets 3 åriga Naturvetenskaplig linje 1978-81
Radarcertifikat + Djuphavsnavigering 1978
Skepparexamen 1977 samt militär dito 1981
Körkort B C
Truckkort A1-C2
Grundskola 1969-78

Några exempel på yrkesutbildningar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Räddningstjänsten Heta Arbeten 2007
Räddningstjänsten Anläggningsskötare 2006
Projektledarutbildning 7 dagar 2004
Bildtekniker och systemteknikerutbildning Extron Holland 2001
CADD kurs AutoCad 2000
Allmän utbildning Office program 1999
Säljkurs hos ISL Ledarskapsutveckling 1993
Datasystemering med Datatons styrsystem 1997
Datasystemering/programmering med Datatons styrsystem 1988

Dessutom har jag hållit ett antal egna utbildningar som lärare inom allt från IT till
kundkrav och arbetsmetodik.

