ALEXANDER BROMAN
Webb- / Systemutvecklare

ARBETSLIVSERFARENHET

KOMPETENSER

Webb- / Systemutvecklare

PHP

2021 - idag

Git

Supékort Sweden AB / Newport Collection AB

Arbetat med vidareutveckling och nyutveckling av företagens
egenbyggda affärssystem och interna verktyg för hantering av kund-,
order- och produktinformation, leveranser, tidregistrering m.m.
Byggt integrationer mot externa tjänster/API:er bl.a. Fortnox för
registrering av arbetstid och bokföring av fakturor.
Byggt webbaserad androidapp för handdator med inbyggd
streckkodsläsare.
IT-konsult Webb- / Systemutvecklare
Ventiro AB

2017 - 2021

Full-stack utveckling, backend med databas och frontend. Allt från
gammal ren PHP till moderna ramverk som Laravel och Vue.
Arbetat främst med vidareutveckling och nyutveckling av ERP- och
PIM-system som byggts och specialanpassats efter kundens
verksamhet och behov.
Byggt integrationer mot externa tjänster/API:er bl.a. Klarna, Briljant,
Stripe och Gitlab.
Byggt webbsidor med och Statamic CMS.
PDF-generering, import/export av excel-filer, mediabank,
bildoptimering, PWA-/SPA-appar, Composer-paket m.m.

REST

Laravel
MySQL
NPM

CSS/SCSS

CodeIgniter
PhpStorm
Composer
Bootstrap

Vue

Apache
Redis
Tailwind

PERSONLIGA DETALJER
Jag är en webbutvecklare som gillar
problemlösning. För mig är det viktigt att
förstå användarnas behov och att
slutresultatet håller hög kvalitet. Jag
tycker det är intressant testa nya tekniker
och lär mig gärna något nytt.

PERSONLIGA INTRESSEN
Förutom ett allmänt teknikintresse så är
jag även intresserad av hemautomation,
bilar, odling, bakning och matlagning.

UTBILDNING
Webbutvecklare - programmering, 180hp
Högskolan i Skövde
2013 - 2016

Kandidatexamen inom datalogi med inriktning mot webbutveckling–
programmering. Bred utbildning med programmering, design,
projektarbete och examensarbete.
Kurserna har behandlat många olika mjukvaror, tekniker och
programmeringsspråk som HTML, CSS, XML, JavaScript, PHP, MySQL,
Java, C++, Github.
Utbildningen omfattade även en del kurser om operativsystem,
serverar, nätverk, säkerhet, testning, UX, användbarhet och agil
utveckling.
T4 - Gymnasieingenjör informationsteknik (nätverksteknik)
Berzeliusskolan, Linköping
2011 - 2012

Teknikcollege - Teknikprogrammet

Bildningscentrum Facetten, Åtvidaberg
2008 - 2011

KONTAKTA MIG
Alexander Broman
Mobil: 076-429 84 16
E-post: alexanderbroman@hotmail.com
Webbsida: alexanderbroman.se
Linkedin: linkedin.com/in/alexanderbroman

