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Tidigare jobb
2001 – nu

Författare / skribent / copywriter
Frilans (enskild firma)

Reklamtexter, slogans och andra typer av kommersiellt innehåll. Under årens lopp har skrivandet
även resulterat i en lärobok i programmering, två diktsamlingar, ett antal kurskompendier, några
tidningskrönikor samt en del tekniska artiklar och manualer. Medlem av Sveriges författarförbund.
Omfattning: Varierande.
jul 2006 – aug 2021

VD / creative director / projektledare
OffCircle AB

OffCircle AB bedrev verksamhet inom områdena layout, text, problemlösning, programmering,
webbutveckling, filmproduktion, undervisning.
Omfattning: Del av min heltidstjänst hos OffCircle AB.
jul 2006 – aug 2021

Problemlösare / programmerare
OffCircle AB

• Frontend/webbutveckling/animation/logik (primärt JavaScript, CSS, HTML).
• Backend/serverprogrammering (primärt PHP/MySQL).
• Test-, analys-, och simuleringsapplikationer för Windows x86/x64 (primärt C++ och Python).
• Specialiserad problemlösning (LabWindows/CVI, MATLAB och egenutvecklade verktyg).
Omfattning: Del av min heltidstjänst hos OffCircle AB.
jul 2006 – aug 2021

Undervisare
OffCircle AB

• Kurser i programmering för högskolor och gymnasier.
• Workshops för företag och organisationer.
• Föredrag om matematik, kreativitet och skrivande.
Omfattning: Del av min heltidstjänst hos OffCircle AB.
jul 2006 – aug 2021

Webbdesigner / grafisk designer / layoutsnubbe
OffCircle AB

• Webbdesign
• Grafisk design
• Teknisk layout
• Logotyper
• Animation
• Bildbehandling/optimering av material för tryck och skärm
• Utveckling av typsnitt
Omfattning: Del av min heltidstjänst hos OffCircle AB.
jul 2006 – dec 2018

Innovatör
OffCircle AB

Jag har hittat på en del nya saker (bland annat tärningsspelet Inverted Dice™) och två gånger fått
innovationsstöd från Almi. Medlem av Göteborgs Uppfinnareförening.
Omfattning: Del av min heltidstjänst hos OffCircle AB.
dec 2017 – nov 2018

Filmproducent
OffCircle AB

Reklamfilm, reportage, dokumentär (bl.a. medproducent på The Rocking Barber of Hisingen som
hösten 2018 vann nationella priset Bästa Dokumentär på Västerås Filmfestival och köptes av SVT).
Omfattning: Del av min heltidstjänst hos OffCircle AB.
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1992 – 2013

Musiker
Frilans (enskild firma)

Medlem i en lång rad orkestrar under årens lopp. Medverkan på flera album med både kända
och okända artister och som soloartist i Simon Jensen Band (tvärflöjt, komposition, arrangemang,
konstnärlig ledning, administration) som 2005 släppte ett jazzalbum på Blue Beat Productions.
Omfattning: Varierande.
sep 2009 – dec 2011

Musiker
Eileen Events AB

Tvärflöjt, arrangemang, administrativa uppgifter.
Omfattning: 1 dag per vecka.
okt 2006 – mar 2008

Styrelseordförande
Internetinstitutet

Initiativtagare till grundandet av den ideella organisationen Internetinstitutet vars mål var att
bedriva forskning och undervisning i internetrelaterade frågor samt erbjuda kvalitetssäkring av
internetapplikationer. I samband med detta lanserades tjänsten Webbplatsinspektion™ för vilken
vi fick innovationsstöd från Almi. Efter två år inkorporerades Internetinstitutets verksamhet i
företaget OffCircle och Internetinstitutet avvecklades.
Omfattning: Varierande.
jan 2007 – dec 2007

Lärare
Kunskapsgymnasiet

Undervisning i kursen Programmering A (med Java som inrikting) samt kursen Datorkunskap.
Omfattning: 1 dag per vecka.
feb 2005 – dec 2006

Musiklärare
ABF Göteborg

Kurs i fri improvisation för alla instrument, nybörjarnivå och fortsättningsnivå.
Omfattning: 6 timmar per vecka.
aug 2004 – dec 2005

Lärare
Lernia

Undervisning kursen Programmering A (med C++ som inriktning) på Lernia Vux.
Omfattning: 1 dag per vecka.
jan 2001 – aug 2003

Föreläsare / handledare
Göteborgs universitet

Jag var ansvarig för 4 kurser i programmering av hårdvara för mätning och styrning (språket C
med National Instruments LabWindows/CVI samt språket C++ med Microsoft Visual Studio och
tillägget Measurement Studio). Arbetet inkluderade fastställelse av kursinnehåll, författande av
kompendier, utformning av övningar, teoretiska genomgångar samt praktisk handledning.
Omfattning: 2 dagar per vecka.
1997 – 2002

Musiker
Grovjobb

Tvärflöjt, saxofon, arrangemang. Bandet hade en del konserter och gav ut tre kultförklarade
album på skivbolaget Garageland Records.
Omfattning: Varierande.

