
 

Stefan Jansson .net developer 
HEMORT Uppsala TELEFON 0708251545 
FÖDELSEDAG 1971-09-15 E-POST stefan@veum.se 
FÖDELSEORT Ludvika   
 
 
Sammanfattning 
 Med över 10 års erfarenhet av utveckling har Stefan blivit en 

professionell, självgående och driven utvecklare. 

Stefan arbetar mestadels som backend-utvecklare i Microsofts 
stackar med teknologier som .NET Core, C#, ASP.NET, MVC, 
ASP.NET Web API, Microsoft Azure, kösystem. Inom frontend 
så är han inte främmande för JQuery, Node.js, Vue.js. 

Inom CI/CD är Stefan van att arbeta med Azure DevOps / 
TeamCity + Octopus.  

Stefan är alltid nyfiken på ny teknologier, är prestigelös, lättsam, 
omtyckt socialt och har lätt att få medarbetare att gå mot samma 
mål. 

 
 
Kunskapsområden 
Specialistområden Backendutveckling, Azure, SQL 
Språk, frameworks, databaser 

 

C#, .net, .net Core, ASP.net, MVC.net, WEP API, jquery, node.js, 
CSS, html, MS SQL, WinForms, Vue.js 

CI/CD & Cloud Azure, Azure DevOps, TeamCity, Octopus  

Verktyg & miljöer Visual Studio, Visual Studio Code, BitBucket, Jira, Gulp, Git 
Arbetsprocesser Scrum, Kanban 
Arkitekturer Mikrotjänster, tjänsteorienterat, REST, SOAP 

 
 
Personliga information 
Egenskaper Lagspelare, motiverad och ansvarstagande, ödmjuk och nyfiken på 

ny teknologi 
Intressen Hockey, poker och squash 

Språk Svenska och engelska 

  



Arbetshistoria 
mar 2020 –  
UPPSALA 

Systemutvecklare @LifeCompass  
LifeCompass är en startup inom HealthTech som genom anpassade 
algoritmer baserade på enkäter och blodprover förmedlar en 
livskompass över vilka områden som kunden skulle må bra av att 
förändra sin livsstil. 
  
Teknologier: .net, .net core, MS SQL, Javascript, IdentityServer4, 
Microservices, Oauth, OpenID, Azure, Vue.js 
 

mar 2020 – aug 2020 
UPPSALA 

Systemutvecklare @Atlas Copco  
Atlas Copco som bolag behöver ingen närmare presentation. Här 
implementerades en SSO för flera fristående webbaserade 
lösningar med IdentityServer4 för identifiering och behörigheter. 
  
Teknologier: .net, .net core, MS SQL, Javascript, IdentityServer4, 
Microservices, Oauth, OpenID, Azure, Vue.js 
 

aug 2016 – jan 2020 
UPPSALA 

Systemutvecklare @Semantix 
Jag ingår i ett team av utvecklare där vi tillsammans skapar och 
underhåller interna verktyg för verksamheten. Mitt huvudfokus 
ligger just nu på att implementera IdentityServer/OpenID i våra 
applikationer samt att vidareutveckla våra mobila applikationer i 
Flutter. Hos kunden bygger vi även upp failover lösningar i Azure 
för tolkverksamheten i det fall våra lokala tjänster skulle gå ner. 
  
Teknologier: .net, .net core, MS SQL, Javascript, RabbitMQ, 
Xamarin, Dart/Flutter, IdentityServer4, Microservices, Oauth, 
OpenID, Azure, SonarQube, TeamCIty, Octopus, WinForms 
 

okt 2012 – feb 2016 
STOCKHOLM 

Systemutvecklare @Amfa Bank 
Arbetar som systemutvecklare i ett underbemannat team där vi 
utvecklar och förvaltar bankens interna verktyg för att hantera 
flödet inom factoring där fakturor köps och köpare faktureras utav 
oss. Denna process startar genom att en kund skriver ut en faktura 
genom en virtuell skrivare vi skapat som skickar data till oss. Data 
processas och vid eventuellt köp så skapas nya fakturor att skicka 
ut till kundens kund. Vi tillhandahåller även lösningar för att 
integrera kunder och banker genom externa API:er. Givet vis 
tillhandahåller vi även appar till Android och iOS. På grund av den 
begränsade personalstyrkan så fick vi även periodvis sköta 
om drift av servrar 

  
Teknologier: asp.net, .net, MS SQL, PHP, Javascript, Microservices, 
BankID, Oauth, virituell skrivare, OCR, hosting, VM Ware 
virtualisering, projektledning, Scrum, WinForms 
 
 
 



2015 – 2016 
STOCKHOLM 

IMD System @Veum  
Arbetar i ett projekt att ta fram IMD produkter för att mäta 
vattenförbrukning och värme i hyreslägenheter i egenutvecklad 
hård- och mjukvara med radiokommunikation mellan enheter och 
en central uppsamlingsenhet. Radiokommunikationen sker i eget 
utvecklat protokoll. Största kunden i detta system var Telge 
Bostäder i Södertälje med ca 300 installationer när jag lämnade 
projektet. 

  
Teknologier: asp.net, microservices, embedded 
  

feb 2008 – okt 2012 
STOCKHOLM 

Produkt och servicechef @Siemens/Gigaset 
Efter att kört i egen regi under många år så vill jag göra något 
annat. Jag blir rekommenderad till Siemens för detta uppdrag som 
produkt- och servicechef för Siemens telefoni och 
bredbandsprodukter i Norden och Baltikum. I detta ingår att ta 
fram framtida varianter för marknaden samt säkerställa 
aftermarket rutiner. Ett arbete helt utan programmering var det 
tänkt... Så blev inte fallet... I denna tjänst fanns så mycket 
repeterande uppgifter som jag löste dessa med lite 
egenutvecklade applikationer för rapportering mot SAP. Denna 
lösning började att användas av mina kollegor på liknande 
positioner runt om i Europa. När jag slutade det uppdraget köpte 
kunden loss verktyget från mig. 
  
Teknologier: asp.net, .net, MS SQL, Projektledning 
 

  
 


