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Personuppgifter

Förnamn
Efternamn

Björn Arnold Severin
Trollsfjord

Kön
Födelsedatum

Man
1970-08-04

Adress
Postnummer
Ort
Land

Sjöbrinken 3
50647
Borås
Sverige

E-postadress
Hemsida

bjorn.trollsfjord@telia.com
Bjorn.trollsfjord@mq.se
www.trollsfjord.com

Telefon (hem)
Telefon (jobb)
Mobil

033-200434
033-7241082
0702-120037

Status

Anställd

Framtid

Anställningsform
Arbetstid

Fast anställning
Heltid

Kan börja om
Antal resdaga:

3 månader (går med största sannolikhet att påverkas till kortare tid)
0-30 dagar

Lön
Månadslön

Diskuteras vid eventuell anställning.
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Erfarenhet

Total branscherfarenhet
Bransch:
Data & IT
Data & IT
Data & IT
Data & IT

Tjänst:

År:

Administratör
Programmerare/utvecklare
Examensjobb
Teknik ansvarig

0*
1
1
10 * Nuv. anställning

Arbetslivserfarenhet
Jobb:

Arbetsgivare :

Data & Kommunikationsansvarig
MQ Sweden AB

Tid:

Land:

9411 -

Sverige

Beskrivning:
Teknik, inköp, kommunikation, databas och säkerhetsansvarig. Inköp, budget för IT
(tekniksidan).

Utbildning

Universitets-/Högskoleutbildning
Inriktning:
Internationellt
Collage

Utbildning/klart:

Titel:

Universitet/Högskola

Datautbildning
9304

Data/IT

Mankato Collage
Minnesota, USA

Beskrivning: Utbytesprogram mellan Borås högskola & Mankato Collage. Valfria
datakurser.
Teknisk datavetenskap Systemariketekt
9306

Kandidatexamen (120 p)
Borås Högskola

Beskrivning: Utbildning bestående av 3 huvudämnen: Data, Företagsekonmi, Matematik.
Examensarbete på Voac(Parker) i Borås. Internship på Saab Space i Göteborg. Collage 3
månader i Mankato, Minnesota, U.S.A.
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Gymnasieutbildning
Utbildning:
Naturvetenskaplig

Skola:

Klar:

Land:

Ullviskolan, Köping

9008

Sverige

Beskrivning: Naturvetenskaplig linje, 3år.
Internationellt

Wareham High School, Massachussetts
8808
USA
8809
Beskrivning: Invald i Honour Socity. Bäst i årskullen i ämnena: American history,
Engineer design och Art.

Övriga kvalifikationer, kurser
Utbildning:
Juridik 10p

Organisation:
Högskolan i Borås

Klar:
9312

AS400
Opertörsutbildning

IBM

1 Vecka

SQL Server
Administrator

Eterra

1 Vecka

SQL Server
Databasoptimering

IFS Stockholm

2 Dagar

IT-säkerhetsutbildning

Informator

1 Vecka

ASP - programmering

Informator Stockholm

1 Vecka

Citrix XP Administration

AKS

1 Vecka
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Kunskaper

Språk:
Engelska
Franska
Spanska
Datorkunskaper:

Kunskapsnivå:
Flytande
Lite
Lite
Kunskapsnivå:

Active Server Pages
Delphi
Mac-OS
MS Excel
MS Exchange
MS FrontPage
MS IIS
MS OutLook
MS PowerPoint
MS Windows 2000
MS Windows XP
MS Windows 2003 Server
MS Word
OS/400
Photoshop
SQL
SQL-Server
TCP/IP
VBScript
Visual Basic
XOR
Active Directory
Övrigt:
Körkort

Goda
Goda
Goda
Mycket goda
Mycket goda
Mycket goda
Mycket goda
Mycket goda
Avancerade
Avancerade
Avancerade
Avancerade
Mycket goda
Goda
Mycket goda
Avancerade
Mycket goda
Mycket goda
Goda
Goda
Goda
Mycket goda

Ja
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Kunskaper

Välutbildad och kunnig systemarkitekt med flera års erfarenhet. Jag har specialiserat
mig inom kommunikation, säkerhet och databaser. Min grundutbildning består av min
3-åriga högskoleutbildning på Systemarktiektslinjen på Borås Högskola.
I mitt yrke som Data & kommunikationsansvarig på MQ Sweden AB, är jag djupt
delaktig i den strategiska planeringen av våra insatser på IT-avdelningen. Jag har min
tyngdpunkt på drift och teknik. Ansvar för budgeten inom dessa två områden. Jag
ansvarar även för IT-säkerheten för MQ i sin helhet. Jag ansvarar för inköpen till
avdelningen och är med i alla upphandlingar. Jag är även delaktig i utbildningen av
våra MQ användare. Jag andas framåtanda och har en förmåga att entusiasmera mina
medarbetare för att tillsammans genomföra våra åtaganden. Att ha kul på jobbet är
viktigt för mig.

Personlig presentation

Min bakgrund i korthet:
Jag är 34 år gammal och född i Västerås. Efter grundskola och gymnasium samt 1 år
på High School i USA, bestämde jag mig för att förkovra mig i ett av mina stora
intressen, nämligen data. Sökte och kom in på Borås Högskola och linjen för
Systemarkitektur. Gjorde mitt examensarbete på Monsun Tison (nuvarande Parker),
Borås, samt Internship på Saab Ericsson Space, Göteborg.
Under min utbildning drev jag ett handelsbolag med en studiekamrat. Vi sålde datorer
och programmerade. Med tyngdpunkt på programmering. Med denna bakgrund och ett
sommarjobb på McDonald's, så fick jag möjligheten att datorisera och systemera upp
deras verksamhet tillsammans med deras ekonomiansvarige.
Efter min utbildning på högskolan som avrundades med ett antal månader på Mankato
State University sökte jag mitt första riktiga jobb. Det blev jobb som Data &
kommunikations ansvarig på MQ Sweden. MQ Sweden är huvudkontor för
butikskedjan MQ med 83 butiker.
Mitt ansvar det första året var att se till att försäljningen gick från butik till kontoret
centralt och artikelinformation ut till butik. Samt att installera kassa i butik. Efter åren
som gått har jag tillsammans med mina kollegor förfinat våra system radikalt. Vi har
byggt upp ett nationellt datanät för MQ. Vi har idag ett helt PC-baserat system från
kassa till vårt centrala system. Inom kort byter vi vårt ekonomisystem som idag ligger
kvar i AS400 miljö till ett PC baserat system i Citrix miljö. För drygt 2 år sedan
avslutade vi vår byggnation av MQ:s nya butiksdatasystem baserat på Citrix och ett
par klustrade SQL-servrar. Detta har givit våra butiker och oss snabb och effektiv
tillgång till centraliserad information, oberoende vart en ”klient” må befinna sig. Jag
har även avslutat vår andra upphandling av nytt kommunikationsnät för MQ i Sverige.
Det blev en lösning baserad på G.SHDSL som ger oss möjligheten att köra IP-telefoni,
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radio och video streaming mot våra butiker. Utrullning genomfördes på kortare tid en
2 månader för hela kedjan utan några driftsstörningar. Jag är även varit ansvarig för att
ta fram ett koncept för övervakning i butik, och som jag implementerat och satt i drift i
fem av våra 83 MQ butiker. Just nu är jag engarerad i att genomföra en roll-out av vårt
nya kassa system Bridge POS. Roll-out kommer ske med start i februari 2005 och
inom en 2 månaders period vara klart för samtliga ca 140 st kassor i våra butiker. Jag
har sedan december 8 st kassor i drift i en pilottest, för att säkra och rensa kassa
systemet från alla eventuella ”buggar”. Vi kommer i samband med denna
uppgradering fasa in alla butikers datorer i vår centrala domän, men alla dess fördelar
med central styrning och säkerhet via active directory.

Mig och min familj:
Jag är en glad, trevlig och social person. Tål stress och är serviceminded. Har goda
kunskaper i området data. Har ett brinnande intresse för ny teknik och affärsnyttan i
IT. Pratar flyttande engelska.
Min familj består av min sambo Anna-Maria (tillsammans i 13 år),och 2 underbara
tvillingtjejer Elin & Filippa plus en katt. Bor i villa i norra Borås vid Öresjö. Mesta av
min fritid går åt till barnen och till träning i form av löpning, innebandy och simning.
Med förhoppning om ett personligt sammanträffande.

Figur 1- Jag tillsammans med mina barn Filippa och Elin.
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