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CURRICULUM VITAE – CHRISTOFFER LILJA 

ARBETSLIVSERFARENHET 

2011+ SharePoint och Systemutvecklare, Consid AB 

Jobbar systemutvecklare med fokus på lösningar i SharePoint men även vanlig Asp.Net, 

MVC, WinForms förekommer. 

2008-2011 Systemutvecklare, PDB DataSystem AB 

Utvecklade mestadels webblösningar med c# och asp.net men även en del andra 

Microsoft tekniker. Fokus var portaler såsom ett egenutvecklat intranät, B2B 

ordehantering och SharePoint. 

2007-2008 Trainee, PDB DataSystem AB 

Fick som trainee testa på 4 olika kompetensteam inom utveckling (Microsoft, Java, IBM 

och Beslutsstöd med Microsoft verktyg). Detta innebar att jag fick testa på tekniker 

såsom c#, asp.net, SharePoint, JSP, Java, RPG och CL. I varje kompetensteam fick vi i 

grupp jobba med kundprojekt vilket gav en mycket god insikt i hur man jobbar som it 

konsult. 

2004 – 2007 Webbmaster 

Under början av 2000-talet fick jag upp ögonen för webbdesign och hur man skapar 

webbsidor. Under 2004 ville min orienteringsklubb bygga om sin hemsida och skapa ett 

internt system för att publicera nyheter och annan information. Efter det har jag fortsatt 

att utveckla webbsidor privat. En portfolio finns på http://liljaonline.se/showcase.aspx. 

2000 – 2007 Brevbärare, Posten AB 

Arbetat extra och gjort allt som ordinarie brevbärare arbetar med vilket innebär mycket 

eget ansvar. Jag har vikarierat 3 somrar och fått hjälpa till på andra tider. 

UTBILDNING 

2004 - 2007 Kommunikation och Informationsteknik, Jönköpings Tekniska Högskola 

Gick ett program med inriktning på Kommunikation och Informationsteknik. Utbildning 

gav mig en bred grund att stå på inom datorvärlden och hur man kommunicerar både 

mellan människa/maskin och människa/människa. Jag har testat på programmering inom 

flertalet olika populära språk och skapat grafiska saker i moderna layout och 3d program. 

Jag lärde mig om datorsäkerhet, hur datorn fungerar och en hel del annat som hör en 

ingenjörsutbildning till. 

2006 Datorvetenskapliga kurser, University of Central Florida, USA 

Under höstterminen 2006 studerade jag datorvetenskapliga ämnen vid University of 

Central Florida i USA där jag bla läste datorsäkerhet, datoralgoritmer och övergick från 

att utveckla webbsidor i ASP till främst PHP. På köpte fick jag en ännu bättre engelska. 

2005 Huvudfadderutbilning, Jönköpings Tekniska Högskola 

Hösten 2005 anmälande jag mig som huvudfadder och fick då gå en tvådagars kurs i hur 

man bemöter nya människor och hur man får dem att känna sig trygga i en ny miljö. 

2001 – 2004 Naturvetenskap med inriktning Matematik och Data,  
Erik Dahlbergsgymnasiet, Jönköping 

Utbildningen höll en bra standard och gav mig en bra grund och intresse för att senare 

studera vidare på högskolan inom samma område. 
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IDEELLT ARBETE 

2007 Datoransvarig för Ultralång SM 

Hade som uppgift att skapa och redigera en webbsida enbart för detta arrangemang. Jag 

hade också i uppgift utveckla ett system så att tävlingsresultat kan visas på internet direkt 

efter målgång och etapper i tävlingen. 

2003 – 2012 Webbmaster för Jönköpings OK 

Utvecklar och driver deras hemsida med hjälp av ASP, HTML, Javascript och Access 

databaser. Under tiden som jag lärt mig hur det funkar i skolan och på min fritid har jag 

omvandlat mina kunskaper i praktiskt arbete på denna sida. Jag har lärt mig mycket 

sedan sidan skapades och den kommer därför byggas om någon gång under 2007 för att 

bättre följa standarder och för att förbättra användarvänligheten, främst i det interna 

systemet. 

2006 Ordförande Informationsutskottet, HI TECH 
HI TECH är ingenjörsstudenternas svar på studentkår i Jönköping och där arbetade jag 

som ordförande i informationsutskottet. Mitt arbete bestod i att se till att eleverna var 

informerade i allt som händer genom e-post, affischer och diverse olika hemsidor på 

Internet med mera. Mitt arbete bestod dessutom i att påverka och utveckla högskolans 

satsningar på IT genom att sitta med i olika möten tillsammans de styrande för att ge min 

och indirekt elevernas egna synpunkter. 

2004 – 2007 Kursutvecklare 

Utvärderar och sammanställer kurser som klassen har läst och sammanställer all statistik 

för min klass. Kursutvärderarna i på Tekniska Högskolan är vida kända för deras effektiva 

kursutvärdering. Detta bidrar till att utbildningarna på skolan håller en hög kvalitet. 

2005 Huvudfadder 

Eftersom jag är social och tycker om att träffa nytt folk valde jag att bli huvudfadder till 

några av årets nya nollor. Som huvudfadder hade jag lite mer koll på vad som skulle göras 

och vad som hände än de vanliga faddrarna. Ett tvådagarsläger där vi bl.a. fick lära oss 

hur vi skulle bemöta nya människor ingick. 

2005 Funktionär O-ringen - Datagruppen 

Under sommaren 2005 genomfördes världens största orienteringstävling i Gnosjö, 

Småland. Jag var där som funktionär och hjälpte till med IT-delen av tävlingen som bla 

bestod i att se till att servrar och teknik fungerade utan avbrott under tävlingens gång. 

Före tävlingen hjälpte jag till att bygga upp och planera så att allt fungerade klock rent 

när tävlingen väl startat. 

SPRÅKKUNSKAPER 

Svenska modersmål 

Engelska flytande i tal och skrift 

Tyska förstår enkelt tal och skrift 

FRITIDSAKTIVITETER 

Jag tycker mycket om att orientera och träffa vänner. Annars sitter jag mycket vid datorn 

och försöker hänga med i teknikutvecklingen och sammhällsdebatten. 

CERTIFIERINGAR 

Windows Sharepoint Services 3.0 Developer (2009) 

ECDL Datakörkortet (2002) 
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DATORKUNSKAPER 

Har bl.a. arbetat i följande program: 

Windows XP till 7 

SharePoint 2007/2010 

SharePoint Designer 

Windows Server 2000 till 2008R2 

SQL Server 2000 till 2008R2 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Office 2010 

Rational Rose Developer Platform 

Jag har mycket goda kunskaper inom ASP.Net, c#, XHTML, CSS, VB.Net, PHP JavaScript 

och JQuery. Förutom dessa har jag jobbat med ActionScript, C, C++ och Java.

ÖVRIGT 

Körkort B 

REFERENSER 

Lämnas på begäran 


