PERSONLIGT BREV

Hej!
Jag är 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 växte mitt intresse fram inom radio och jag
gjorde där ett specialarbete inom radio genom att jag byggde upp en radiostudio som elever kunde använda för
lärosyfte. Detta ledde till att jag efter skolan även skulle göra min praktik som hjälplärare inom radio/tv. På kvällar
och helger så var jag på radiostationen City 93 och tillverkade jinglar, reklam och dyl.
Det skulle också komma att bli min första tillsvidareanställning. Mina arbetsuppgifter var: musikläggare,
programledare, datoransvarig, tekniker, reklamproducent m.m.
Datorer har alltid varit ett stort intresse och det fick jag en hel del av även på City 93, då hela radiostationen var
uppbyggd av nätverk med många datorer i som behövde ses över och servas.
Mitt intresse inkluderar inte bara mjukvara i datorn utan även att bygga datorer och att felsöka komponenter i den.
Att hitta på lösningar och felsöka har jag varit intresserad av redan sedan jag var liten. Det var bara min träkoja i
skogen som hade elektricitet med lampor som drevs av seriekopplade batterier.
Jag vill alltid försöka lösa problem men samtidigt kan jag också se mina begränsningar när jag inte klarar av att lösa
problemet på egen hand. Jag lämnar 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.
I hemmet gillar jag också att pyssla med olika renoveringar och fixa och trixa.
Att bo i Västervik är ju utomordentligt då både jag och min sambo gillar att fotografera. För övrigt gillar jag att
spendera ganska mycket tid vid datorn och naturligtvis även med min flickvän och våra tre katter.
Med vänliga hälsningar
Christopher Johansson
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FÄRDIGHETER
Tekniska färdigheter
•
•
•

Jag har kunskaper inom både Mac och PC.
Jag har kunskap inom både hårdvara och mjukvara i PC.
Har kunskap om hur studioutrustning ska kopplas upp samt konfigureringen av automationssystem
för radio.

Personliga färdigheter
•
•
•

Jag är alltid väldigt noggrann med det jag gör.
Jag är en problemlösare.
Jag är envis och ger mig inte i första taget

UTBILDNING
Umeå universitet
Blekingen tekniska högskola
Mittunversitetet Härnösand
Komvux Västervik
Västerviks gymnasium

Digitala bilder
Multimedia över nätverk
Datavetenskap
Kompletteringar
Medieprogrammet

2010-01
2009-06
2009-06
2008-08
1999-08

–
–
–
–
–

2010-06
2009-08
2009-08
2010-06
2002-06

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

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

ANSTÄLLNINGAR
Titel
Västerviks Resort AB – www.lysingsbadet.se
2010-06 – 2010-08
2009-06 – 2009-08
2008-06 – 2008-08
2002-06 – 2002-08
Vaktmästare på en av Sveriges största turistanläggning. Där det finns bland annat stugor, lägenheter,
hotell, vandrarhem, camping.

Huvudprestationer:
•
•
•
•
•
•

Småreparationer stugor
Kontroll av anläggningens servicebyggnader
Biltransporter
Renhållning på området
Kontroll av ordning nattetid
Gästservice

Titel
City 93 – Din lokala radiostation i norra Kalmar län
Västervik
2003 - 2007
Arbetade som programledare, musikläggare, reklamproducent och tekniker på närradiostationen City 93
som täckte norra Kalmar län med två frekvenser.
Huvudprestationer:
• Sänt eftermiddagspasset 12.00-18.00 varje vardag (Live och VoiceTrack).
• Varit musikläggare och lagt stationens musikprofil.
• Gjort tävlingar, intervjuer m.m.
• Producerat all lokalreklam som gick i etern.
• Varit ansvarig för all teknik på City 93 vilket innebär: Datorer, nätverk, brandväggar,
studioutrustning, sändningsutrustning m.m.
• Ansvarig hemsidan city93.se
• Tillverkat jinglar & fillers för City 93.
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