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▼

Bakgrund

Bengt har jobbat i stora och små organisationer och har över 20 års erfarenhet inom IT. Han har bl.a. jobbat som
systemadministratör inom svensk Volvohandel, konsult inom IT samt IT-ansvarig på ett assistansföretag.
▼

Lämpliga uppdrag/roller

Bengt åter sig främst uppdrag inom Office 365/Microsoft 365, rådgivning samt utveckling och förvaltning av IT-miljöer.
Bengt söker uppdrag på deltid eller kortare uppdrag på heltid.
▼

Färdigheter och egenskaper

Bengt är en drivande person som snabbt sätter sig in i de utmaningar som projekt och förvaltningsarbete erbjuder. Han
uppskattar eget ansvar och slutresultatet har alltid hög kvalitet.
Bengt stora erfarenhet och bredd ger honom många fördelar då han snabbt kan förstå och tillföra kompetens för
problemställningar inom hela kedjan. Bengts arbete har omfattat bl.a. implementering, migrering och administration av
Office 365, rådgivning till styrelse, omvärldsbevakning, utarbeta beslutsunderlag, projektledning, dokumentation,
upphandling, IT- och informationssäkerhet, installation av servrar, pc, skrivare, nätverk och administration, support och
utbildning av användare i en Windows baserad miljö.
Hans goda tekniska kunskaper gör att han inte bara hittar fel utan även lösningar. En av Bengts starkare sidor är att
ständigt effektivisera arbetsprocesserna genom att ta fram olika lösningar m.m. Bengt är mycket omtyckt av
uppdragsgivarna.
▼

Utbildningar

2018 Microsoft 365 Tech Series - Enterprise, Microsoft 365 Tech Series - Security
2016–2017 Office 365 / Microsoft Azure-specialist, EC Utbildning
2010–2014 Diverse kurser, Driftsätta och hantera Windows 7, SharePoint 2013: omfattande introduktion, Windows
Server 2008: administration, System- och nätverkssäkerhet
-2009 Diverse kurser på Högskolan inom ekonomi och IT samt kurser på utbildningsföretag inom IT
▼

Certifieringar

2019 - Microsoft Certified Professional, Installing and Configuring Windows 10
2017 - Microsoft Certified Solutions Associate MCSA, Office 365
2017 - Microsoft Certified Professional, Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

