
 

KONSULT PROFIL 
Magnus Stensby 
1968-12-11 
magnus@itcom.se 
+46-766-22 66 31 

 

 

 

ADDRESS ORG NUMEBER  WEB E-MAIL PHONE 
Box 314 
SE-511 24 KINNA 

559282-3537  www.itcom.se 
www.linkedin.com/company/itcom-sweden   

info@itcom.se +46-31-76 160 76 

 

 

PROFIL 
Senior Konsult / Projektledare / Applikations Specialist  
 

 

BAKGRUND 
Jag har arbetat inom IT-branschen sedan 1989 och har lång erfarenhet som konsult. Uppdragen 
har varierat mellan design/konfiguration av nya system, införande av nya applikationer samt drift 
av befintliga system, användarsupport och teknisk projektledning. Med min breda tekniska 
kompetens har jag lätt att förstå sammanhangen i stora komplexa miljöer och jag är van att jobba i 
stora organisationer såväl som små. 

 

ITCOM 
ITCOM har växt fram ur en idé om samarbete. Bolaget startades 2020 där ägarna är 
egenföretagare och har varit kollegor genom åren i olika uppdrag. 
Vi har en styrka i att alla har olika specialistområden. ITCOM har en mycket stor bredd i olika 
kunskaper och branschkännedom. Vårt primära fokusområde framöver kommer vara 
cloudlösningar. Dessutom har vi ju givetvis en stor produktportfölj att plocka ur. 
Vårt motto är with us IT works    

 

PRIVAT 
Jag är 52 år och bor i Torslanda strax utanför Göteborg med fru och två barn. Är en social och 
positiv person som gillar att segla på sommaren och åka skidor på vintern. Även resor ligger varmt 
om hjärtat.   

 

KURSER och Certifieringar 
2013  IBM Certified Specialist PureFlex Technical Support V2 

2012  Citrix CCA XenDesktop 5.5 

2012  Citrix CCA XenApp 6.5 

2012  Citrix Certified Sales Professional 

2012  VMware Technical Sales Professional (VTSP) 

2008  Wenell, Praktisk Projektledning 

2005  Microsoft Active Directory Design  

 

SPRÅK 
Svenska – Modersmål 
Engelska – Avancerad 
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TIDIGARE UPPDRAG 
 

Nedan uppdrag är de senast och några av de viktigare som jag haft genom åren, önskas en komplett 

lista kan jag tillhandahålla detta efter begäran.  

__________________________________________________________________________________ 

HCL – VOLVO IT    DATUM 
     2017.04 – 2021.01 
Efterfrågad roll 
Senior Applications Specialist för Windowsplattformen  
 
Miljö 
SJ’s miljö är mycket komplext med en stor mängd integrationer. Den består av specialanpassade och 
till viss del egenutvecklade applikationer som drivs på Linux och Windows. 
I uppdraget kommer man i kontakt med databaser, webbservrar, kluster, brandväggar och 
lastbalanserare. Förutsättningen att lyckas i detta uppdrag är att man har lång erfarenhet och bredd.   
 
Uppdragsbeskrivning 
Att delta i AO (Application Operation) för kunden SJ. Varje medarbetare ansvarar för 
ett antal applikationer. Mitt huvudansvar var för SJ Siebel miljö som är SJ masterdatabas för 
resenärer samt poängsystem. 
Siebel systemet är ett mycket affärskritiskt för SJ. Förutom Siebel har jag ansvar för ett antal 
andra applikationer. I AO ingår även jour där man ansvarar för samtliga applikationer i respektive 
plattform.  
 

 
VOLVO IT     DATUM 
     2017.01 – 2017.04 
Efterfrågad roll 
Citrix Design team – Citrix specialist  
 
 
Uppdragsbeskrivning 
Implementation av nya applikationer samt teknisk ansvarig för kunden Assa Abloy, i uppdraget ingick 
även dokumentation och felsökning. 
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VOLVO IT    DATUM 
    2014.09 – 2016.09 
Efterfrågad roll 
Senior Applikations Specialist 
 
Uppdragsbeskrivning 
TSM, senare Spectrum Protect, Backup system. Drift av Volvo ITs TSM miljö bestående av ett 30tal 
TSM servrar globalt. Uppdraget innefattade både installation av Linux servrar, konfiguration samt 
dokumentation. 
 

 
Stena Metall    DATUM 

    2013 – 2013 

Efterfrågad roll 
Senior Applikations Specialist 
 

Uppdragsbeskrivning 
Drift av IT-miljön baserad på VMware med både gammal och ny Citrix XenApp, XenDesktop, AD samt 

TSM med dagliga rutiner som att installera nya applikationer, backup av servers samt analysera och 

avhjälpa fel. Stena Metall, arbetar enligt ITIL. 
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