
Stockholm 2016-01-28
Hej!

Mitt namn är Wilhelm Petersson och jag är intresserad av er tjänst som systemutvecklare.

Jag har främst jobbat med webbutveckling under mitt arbetsliv men känner att det vore roligt att 
utvecklas och ge sig ut på, om inte okända så, kanske nya vatten.

Jag gick en två terminers programmeringsutbildning 1997-98 där vi smakade på C, C++, Java och 
Visual Basic (tror den hette 4 då).

Jag har arbetat proffesionellt med webb och internet sedan 1998 då jag tog anställning på Sveriges
Kommuner och Landsting (då hette det Landstingsförbundet) som webbmaster. Efter den
anställningen har jag jobbat i eget företag.
Som framgår av mitt CV har jag jobbat mycket med PHP, MySQL och JavaScript. Jag har ”smakat
lite” på Zend Framework och levererat två webbplatser i Silverstripe, som om det inte är byggt på
Zend liknar Zend i mångt och mycket.

Jag anser att mina främsta styrkor är förutom kompetens i webbutveckling är:

Användbarhet

Jag känner väldigt starkt för användbarhet och har jobbat en hel del med detta, bland annat lite med
Jonas Söderström som givit ut boken ”Jävla skitsystem” och Fredrik Wackå som givit ut
”Webbredaktörens ABC”. Dessa båda är flitigt engagerade av stat, kommuner och landsting, men
även av privata intressenter.

På mitt senaste arbete/uppdrag har jag jobbat med framför allt administrationsgränssnitt- och 
funktioner i ett webbsystem.

Problemlösning

Med anledning av ovan nämnda vill jag nämna att jag anser att själva kodandet egentligen är en
bisyssla i arbetet med att skapa, vidareutveckla eller underhålla en bra webbplats. Det är viktigt med
bra förarbete så man har en ordentlig systemskiss att utgå ifrån. För att underlätta utvecklandet
använder jag ofta redan färdiga funktioner i stället för att uppfinna hjulet på nytt, så jag har bra
erfarenhet av att hitta, förstå och implementera dessa funktioner i ett system.

Jag tycker det skulle vara roligt att arbeta med er och hoppas att jag får höra av er.
Med vänlig hälsning

Wilhelm Petersson 
070-491 52 80
wilhelm@wpwm.se
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