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PROFIL 
Senior Konsult / Projektledare / Applikations Specialist  
 

 

BAKGRUND 
Jag har varit verksam i IT branschen sedan 1998. Med andra ord sedan Windows NT4 och den 
hysteriska perioden kring Y2K. 
Genom åren har jag arbetat med operativsystem, applikationer, nätverk och allt annat som hör IT 
till. Jag har utvecklat en bredd och förståelse för IT och många olika 
branscher/verksamhetsområden som jag kommit i kontakt med under åren.   

 

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 produkt portfölj att plocka ur. 
Vårt motto är with us IT works    

 

PRIVAT 
Jag lever med min fru Jenny och våra barn (3st) i ett hus i Kinna 
Fritiden ägnar vi gärna oss åt med resor och skidåkning. 
Själv tycker jag även om att segla och dyka. 
   

 

KURSER 
Se detaljer i bilaga 1. 

 

SPRÅK 
Svenska – Modersmål 
Engelska – Avancerad 
Portugisiska – Enklare  

 

KUNSKAPSOMRÅDEN 
Se detaljer i bilaga 1. 
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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 
     2015.11 – 2020.12 
Efterfrågad roll 
Senior Applications Specialist för Windows platformen  
 
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 ansvar var för SJ BAS IT som till huvuddelen består av  
AD relaterade produkter så som ISIM. BAS IT innehåller dessutom produkter för IP telefoni. 
Ett antal applikationer är mycket affärskritiska för SJ. Förutom BAS IT 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 
     2014.10 – 2015.11 
Efterfrågad roll 
Senior Applications Specialist för Windows platformen  
 
 
Uppdragsbeskrivning 
Delta i uppdraget i transitionsprojekt hos SJ från driftleverantören Every till den nya  
driftleverantören Volvo IT. Transitionsprojektet pågick i ca 1år. 
Rollen i uppdraget var teknisk projektledare i de olika delprojekten. Efterhand gick  
uppdraget över i runetime och rollen växlade till Senior Applications Specialist   
  
 
 

http://www.itcom.se/
http://www.linkedin.com/company/itcom-sweden
mailto:info@itcom.se


 

KONSULT PROFIL 
Pontus Lövö 
1969-06-14 
pontus@itcom.se 
+46-733-42 97 00 

 

 

 

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 

 

 
 

 
MAERSK TANKERS    DATUM 
     2010.01 – 2012.12 
Efterfrågad roll 
Teknisk projektledare / Senior Applikations Specialist 
 
Uppdragsbeskrivning 
Teknisk projektledning för att hantera migreringen med Maersk Tankers och Broströms IT system. 
Planering och genomförande av flytt från Broströms kontor till Maersk Tankers kotor. Flytten 
genomfördes genom virtualisering av hela system som placerades i ett DMZ på det nya kontoret. 
Därefter genomfördes Migreringar, avinstallationer mm. 
Stor del av uppdraget omfattade även avtals och lincenshantering. I uppdraget ingick även  
on-site support för Broströmgruppen. 
 
 

 
BROSTRÖM AB    DATUM 
     2008.04 – 2009.12 
Efterfrågad roll 
Senior Applikations Specialist för samarbetssystem 
 
Uppdragsbeskrivning 
Med samarbetssystem avses Exchange, Lotus Domino, Lync (Skype) och Tandberg Videokonferens. 
Broström Tankers var lokaliserade på 5 siter värden runt. Efter Maersk Tankers uppköp av Broström  
Tillkom även teknisk projektledning för att hantera migrering och flytt.  
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ANDRA AP FONDEN    DATUM 
     2003.04 – 2005.04 
Efterfrågad roll 
Senior Applikations Specialist 
 
Uppdragsbeskrivning 
Under tiden hos Andra Ap fonden var jag delaktig eller drivande i ett antal större projekt 
Bland annat genomfördes uppbyggnad av reserv site, automatiserad klienthantering samt 
uppgraderingar av klient och servermiljöer. 
 
Trotts Andra Ap fondens storlek på företaget var det väldigt IT intensivt med stort antal mycket 
affärskritiska applikationer.  
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