Företaget AB
IT-chef Björn Samuelsson
Stora gatan 22
352 00 Lillberg

Göteborg den 10 november 2011

Ansökan projektledare
Jag besökte er monter på Stora IT-mässan i Göteborg och fick ett mycket gott intryck av er
verksamhet. I tidningar har jag läst om era planer på att expandera verksamheten och jag vill
på detta sätt anmäla mitt intresse för att vara med på den resan, trots att ni för närvarande inte
söker ny personal. Tyvärr har jag inte fått kontakt med Björn Samuelsson hos er men vill på
detta sätt anmäla mitt intresse.
I min nuvarande befattning hos SpecData i Göteborg ansvarar jag för ett stort projekt (värde
400 Mkr) inom fordonsbranschen, vilket har gett mig stora erfarenheter att på egen hand
organisera och styra projektet. Personalansvar för projektets medlemmar ingår också i
arbetsuppgifterna. I projektarbetet ingår även internationella kontakter med främst Kina och
Japan, vilket med tanke på den nu pågående utvecklingen inom fordonsbranschen borde anses
som en värdefull kompetens.
Mina styrkor i övrigt är operativ ledning som kombinerar ekonomiska och tekniska perspektiv
fokuserade på höga resultatkrav. Jag skulle även uppskatta möjligheten att få en
utlandsplacering för att tillsammans med ert företag kunna utvecklas ytterligare i en
internationell miljö.
På min fritid älskar jag att röra på mig och därför tränar jag regelbundet på gym och ägnar en
stor del av min lediga tid till bergsklättring, som är mitt största intresse.
Enligt det jag läst och hört om er verkar mina arbetslivserfarenheter och framtida målsättning
passa väl in i ert företagskoncept och nu hoppas jag att ni tycker detsamma!
Jag kontaktar er i slutet av nästa vecka med förhoppning att få boka en tid för ett möte när jag
kan presentera mig ytterligare.
Med vänliga hälsningar

Chris Havberg

Chris Havberg
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E-post: chris.havberg@epost.nu
Tel hem: 031-100 100
Mobil: 079 -300 03 00

CV Chris Havberg
Målsättning
Jag vill kombinera mina matematik- och datakunskaper med mina ledaregenskaper - gärna
som projektledare inom en IT-intensiv bransch. Bäst trivs jag med ett arbete med eget ansvar
och vill i framtiden ha en roll med större utmaningar och möjlighet att påverka.

Anställningar
2008 – Projektledare, SpecData AB, Göteborg
Ansvarar för SpecDatas projekt inom fordonsbranchen. Projekten är värda över 400 Mkr och
involverar just nu 120 personer. Jag är med från planering till slutförande och uppföljning,
vilket ställer stora krav på min förmåga att organisera, strukturera och motivera mina
medarbetare.
2004 – 2008 Utvecklare, Power Engines AB, Göteborg
Utvecklade företagets motorsimulator som används av kunder inom fordonsbranchen. All
utveckling skedde i Java med Eclipse och SVN. Jag ansvarade för alla matematiska
beräkningar. Den nya simulatorn har sålts till Bosch och GM.

Utbildning
2001 – 2004 Dataingenjör 3 år/120 p, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Examensarbete: "Förbättrade metoder för matematiska analyser i Matlab", på Institutionen för
Data- och Informationsteknik.
2000 – 2001 Tekniskt basår, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
1997 – 2000 Samhällsvetenskapligt program, Aranäsgymnasiet, Kungsbacka

Förtroendeuppdrag
2007 – Sekreterare, Bopålens bostadsrättsförening, Göteborg

Språk
Svenska, modersmål
Engelska, mycket goda kunskaper i tal och skrift
Franska, gymnasienivå, förstår enklare samtal och texter

Datorkunskaper
Programspråk: Java (4 års yrkeserfarenhet), Matlab (4 års yrkeserfarenhet), Mathematica,
SQL. Övrigt: Van att arbeta med Windows och Linux. Hanterar Office-paketet bra.
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