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Hej!
Mitt namn är Christopher Johansson. Jag är 25 år och bor i Västervik. Själv så är jag en glad person
med mycket tankar och idéer och ger mig inte i första taget. Jag gillar att jobba med folk omkring mig
men jobbar också bra när jag är helt själv. Att arbeta har aldrig varit främmande för mig och jag är
inte rädd för att ta i lite extra.
Min utbildning kommer från Västerviks Gymnasiums medieprogram. Där jag bland annat som
specialarbete byggde upp en radiostudio med datorer som var styrda med automatik.
Direkt efter detta, sommaren 2002, jobbade jag som vaktmästare på Lysingsbadet i Västervik. Där
fick man jobba självständigt för att lösa problemen som dök upp på bästa sätt. Det kunde handla om
VVS, lättare el-arbeten, snickeri, måleri m.m.
Efter sommarjobbet tog jag praktik som hjälplärare i radio- och tv-produktion på Västerviks
medieprogram.
Efter praktiken började jag på närradiostationen City 93 där jag har varit kvar i ca 5 år. Mina
arbetsuppgifter var: musikläggare, programledare, datoransvarig, tekniker, reklamproducent m.m. På
City 93 har jag fått känna på hur det kan vara att jobba under hård press. Större delen av stressen
upplevde man under sommarmånaderna när stationen gick som bäst. Datorer har alltid varit ett stort
intresse och det har jag fått jobba mycket med på City 93, då hela radiostationen var uppbyggd av
nätverk med många datorer i som behövde ses över och servas. På radiostationen hade vi både
trådburet och trådlöst nätverk med brandväggar som jag har vidareutvecklat
under mina år. Efter City 93 sommarjobbade jag åter igen som vaktmästare på Lysingsbadet.
Jag själv är mycket intresserad av datorer och är kunnig inom operativsystemen från Microsoft och
kan även grunderna i vissa distributioner av Linux. Allt från installation till konfigurering av
operativsystemet så det fungerar så som en normal användare vill ha det. Mitt intresse inkluderar inte
bara mjukvara i datorn utan även att bygga datorer och att felsöka komponenter i den.
Ända sedan jag var liten har jag haft intresse av och mecka med mekaniska grejer och elektronik.
Därför så lämnar jag exempelvis inte in min bil på en verkstad, det mesta fixar jag själv. Varför
spendera en massa pengar? När du kan gör de själv och samtidigt kanske lära dig något nytt.
Jag gillar att vara ute och fotografera digitalt och favoriten är när man får ta in bilderna i datorn och
redigera dem. Förövrigt gillar jag att spendera ganska mycket tid vid datorn och naturligtvis även med
min flickvän och våra två katter.
Med vänliga hälsningar
Christopher Johansson
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MERITER
Yrkeserfarenheter
2008-06 – 2008-08
2003-01 – 2007-08
2002-06 – 2002-08

Lysingsbadet Resort AB, vaktmästare
City93, programledare, musikläggare m.m., anställd
Lysingsbadets camping- och semesteranläggning, vaktmästare

Praktik
2007-11 – 2007-12
2002-10 – 2002-12
2002-08 – 2002-10

Västerviks gymnasium, medieprogrammet (Radio/TV)
City93, programledare, musikläggare m.m.
Hjälplärare på Västerviks Medieprogram

Skolor och utbildningar
2008-08 – 2008-12
Västerviks Vuxenutbildning
1999-08 – 2002-06
Västerviks gymnasium, Medieprogrammet
Språkkunskaper
Språk
Svenska
Engelska

Godkänt

Modersmål
X

X

Övrigt
B-körkort (Egen bil)
Referenser
Bilaga 1 & 3
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