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Hej, mitt namn är Haraldur och jag vill gärna bli en ny kompis till Arenabo-
laget.  Inte bara för att min bakgrund och erfarenheter passar mycket bra, 
men också på grund av mitt intresse för musik, konserter och liknande 
evenemang. Dessutom för min entusiasm för att utvecklas ännu mera 
inom grafisk design.

Jag har mycket erfarenhet av att arbeta med grafik, är van till att jobba 
under tidspress och att ha ansvar för mina egna projekt. Jag är väldigt 
positiv till att arbeta i grupp och har stor erfarenhet av detta. Samtidigt är 
jag mycket självständig och tar gärna egna initiativ.

Jag är säker på att ni kan ha stor nytta av min breda bakgrund, då jag har 
många år av studier och erfarenheter från en mängd olika projekt, som till 
exempel tekniska illustrationer, layout, reklamer, video, webben och 
bildredigering. 

Just nu jobbar jag på Migrationsverket med ett EU projekt, där jag arbetar 
med grafisk design och utveckling av ett e-learning system till webben. 
Jag har ansvar för produktion av marknadsförings material, allt media till 
projektet (tryck, webb, flash mm), och utveckling av hemsidan och 
e-learning systemet (interaktion/navigering/programmering). 

På fritiden har jag hållt på med att producera och streama ett live 
tv-program över webben, i ett projekt som kallas för livegig.se. Där hade 
jag ansvar för grafisk design, webbutveckling, rörlig grafik och redigering 
mm. Mitt stora passion förutom grafik är musik, var jag egentligen kan 
kallas för en ‘fanatisk’ samlare.

För att ta del av mina många olika projekt och/eller för djupare informa-
tion om mina kunskaper, titta gärna på min portfolio:
• http://hem.bredband.net/jindo

Annars tveka inte att ringa, skriva eller maila mig direkt! 

Med vänliga hälsningar,
Haraldur Örn Haraldsson
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Master i Advanced Computer Graphics, Linköping Universitet – Campus Norrköping, Sverige

Fristående kurser: Linjär Algebra, Envariabel Analys och Datasäkerhet, Linköping Universitet – 
Linköping, Sverige

Bachelor of Science i Medialogy, Aalborg Universitet – Campus Esbjerg, Danmark

Multimedia Designer, CEU Kolding (nu Hansenberg) – Kolding, Danmark

Naturvetenskap, Flensborgarskólinn í Hafnarfirði (gymnasie) – Reykjavík, Island

Front End Utveckling / GUI Design - Ateles Consulting. (Sverige)
Utveckling av E-commerce, PIM och CMS plattformer, prototyper, UX och design. 

Front End Utveckling - C3 Technologies. (Sverige)
Utveckla demo av 3D kartor, front end-/webbutveckling och media produktion mm.

Grafisk Design och Webbutveckling - Migrationsverket [EU projekt]. (Sverige)
Utveckling av e-learning och cms plattform, media production mm.

Grafisk Design och Webbutveckling - Frilans. (Island/Danmark/Sverige)
Grafisk design för webb/tryck, layout, tekniska illustrationer, webbutveckling mm.

Inköpare, Kundservice, Garantiansvarig PS2 - Skifan ehf. (Island)
Skífan är en av den största på Island som säljer musik, film, dataspel och konsoler. 

Grafisk Design och Webbutveckling - Juventus ehf. (Island)
Grafisk design för webb och tryck,webbutveckling och kundtjänst [för ett cms system].

Butiksassistent - Músík & Myndir. (Island)
Butiksassistent i en affär som säljer musik och hyr ut filmer, extrajobb med studie.

UTBILDNING:
2007 – 2009

2006 – 2007

2004 – 2006

2002 – 2004

1992 – 1996

ARBETSLIVSERFARENHET:
2011 – 

2011 – 2011

2009 – 2011

2006 – 2009
 

2001 – 2002

1999 – 2001

1991 – 1997

haraldur örn haraldsson RESUMÉ

ÖVRIGT:
Jag har ett B och C-körkort.  Jag har även tagit kurser i grund och avanserad ritkonst.

Språkkunskaper: Behärskar isländska (modersmål), engelska, svenska och danska obehindrat.

Datakunskaper:
Mycket god kunskap:
Adobe Creative Suite (Master Coll.), html/CSS, JQuery/Javascript, e-commerce och PIM/CMS/LMS plattformar.

Erfarenhet av:
Eclipse, Zend (Studio), JQuery mobile, C/C++, Visual Studio, ASP, PHP, Apache/SQL, Java, Ajax, Velocity, Maya 
& 3dsMax, VT[3], Strömmande Media, OpenGL, OpenSceneGraph, WxWidgets, Matlab, MaxMSP & Jitter mm.

Övrigt:
Erfarenhet av, ex. utveckling för mobila plattformar, användbarhet, UX och 3D programmering/visualisering.
Mycket erfarenhet av Windows/Linux plattformer, Microsoft Office, OpenOffice och även MacOS.

PERSONLIGT:
Jag är förlovad och har bott i Linköping i 6 år med min sambo och våra två barn. Innan jag flyttade till Sverige 
har jag studerat och arbetat på Island och i Danmark.  
Jag är mycket musik och film intresserad, även har jag ett passion för grafik [2D, 3D, rörlig..] och användbarhet.  
Jag har utvecklat och designat i 13 år, och följer alltid med senaste trenderna och håller mig uppdaterad. 

Kolla gärna på min online portfolio för mer detaljerad information @ http://www.halli.st
Referenser och/eller detaljer gällande kurser lämnas gärna på begäran.
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Mahiar Hamedi
PhD, VP Technology
Donya Labs
mahiar@donyalabs.com
www.donyalabs.com
Tel: +46-734069775

Sigurd K. Kolbeinsson
Adm. direktør
Niko Nordic Aps
Rådhuspladsen 16
1550 København V
Tel: +45 8896 8645
Mob: +45 6010 8075
E-mail: skk@nikonordic.dk

Rósant Guðmundsson (formerly of Juventus)
Webmaster
RARIK (Iceland State Electricity)
Reykjavík, Iceland
rosant@rarik.is
+354 822 7331

Med vänliga hälsningar,
Haraldur Örn Haraldsson
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