MIKAEL ERIKSSON
Adress: Linnégatan 16B, 392 34 Kalmar
Tel: +46 722 323 556
E-mail: mikael.eriksson.nkpg@gmail.com
Portfolio: www.mikaeleriksson.nu

ANSTÄLLNINGAR
Regionförbundet i Kalmar län
2017 - nuvarande
Projektsekreterare
Arbetsförmedlingen
2016 - 2017
Ekonomisk handläggare
IKEA Kalmar
2014 - 2016
Restaurangmedarbetare
Transcom AB
2010 - 2012
Kundtjänstmedarbetare

UTBILDNING
Linnéuniversitetet
2018 - nuvarande
Webbprogrammerare, 120 hp
Detta är en tvåårig utbildning med fokus på programmering. Vi lär oss att skapa webbapplikationer
för olika plattformar, med arbetssätt och metoder som är aktuella i branschen. Kodkvalitet,
säkerhet, testning och entreprenörskap är några av fokusområdena inom utbildningen.
Linnéuniversitetet
2012 - 2016
Civilekonomprogrammet, 240 hp
Detta var en fyraårig utbildning, uppdelad på två block. Under det första blocket (2 år) studerade
jag grundläggande ekonomiska koncept och begrepp, såsom mikro- och makroekonomi, statistik,
bokföring, projektledning, handelsrätt, entreprenörskap och affärsutveckling. Under det andra
blocket (2 år) valde jag att fördjupa mig inom marknadsföring och läste bland annat kurser inom
konsumentbeteende, varumärkeshantering, affärsmarknadsföring, marknadskommunikation,
marknadsföring i mobila enheter, sinnesmarknadsföring, internationella affärsstrategier och
hållbart affärs- och marknadsföringsledarskap.

KOMPETENSER
Programering
HTML5
CSS3
JavaScript ES6

Verktyg

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Visual Studio Code
WordPress
Git och GitHub
NodeJS

väldigt bra kunskap
väldigt bra kunskap
bra kunskap

Språk

Svenska
Engelska

modersmål
flytande

Körkort
bra kunskap
bra kunskap
bra kunskap
bra kunskap
grundläggande kunskap
grundläggande kunskap

B-körkort utfärdat 2009

Certifikat

Responsive Web Design Developer Certification
- freeCodeCamp
Excel 2013 fördjuningskurs
- Sensus Studieförbund

Genomförda kurser
Linnéuniversitetet - Civilekonomprogrammet
Organisation, ledarskap och marknadsföring - 7,5 hp
Ekonomisk statistik I - 7,5 hp
Ekonomisk statistik II - 7,5 hp
Nationalekonomi I - mikroekonomi med tillämpningar - 15 hp
Handelsrättslig grundkurs - 7,5 hp
Extern redovisning, finansiering och ekonomisk styrning I - 15 hp
Extern redovisning, finansiering och ekonomisk styrning II - 15 hp
Företagande och affärsutveckling - 7,5 hp
Logistik - 7,5 hp
Makroekonomi - 7,5 hp
Contemporary Strategic Management - 7,5 hp
Brand and Service Management - 7,5 hp
Consumer Behaviour and Consumer Culture - 7,5 hp
Business Marketing - 7,5 hp
Marknadskommunikation - 7,5 hp
Marknadsföring i mobila enheter - 7,5 hp
Undersöknings- och analysmetoder för marknadsförare - 15 hp
Internationella affärsstrategier på tillväxtmarknader - 12 hp
Sinnesmarknadsföring, upplevelser och shoppingbeteende - 12 hp
Hållbart affärs- och marknadsföringsledarskap - 7,5 hp
Examensarbete i marknadsföring för Civilekonomprogrammet - 30 hp
Fristående kurser
Webbutveckling: Grundkurs - 7,5 hp vid Malmö universitet
Harry Potter och hans världar - 7,5 hp vid Linnéuniversitetet

