
 
Adress 
Häggvägen 26 
175 64 Järfälla 
 
Telefon 
Hem:  08 - 583 569 71 
Mobile: 070 – 25 33 59 
 
E-post by.alan@bredband.net    
 
Civilstånd: Gift  
 

Summering av mina yrkeserfarenheter: 
 
Jag har arbetat inom många olika områden och är van att snabbt ta mig till nya arbetssätt 
och verktyg. Mina arbeten har varit målstyrda och jag har ansvarat för utförande och 
resultat. Jag är van att arbeta självständigt såväl som i grupp. 
 

Anställnings Historik 
 
Juni 2005 - Frilansande översättare – med bl. a. Inobiz och ISO 
Apr – Maj 2005 Frilansande översättare – Inobiz 
Höst 2003 – Höst 2004 Frilansande översättare – Theducation 
  
Vår 2003 
  

Konsult – Swedish Rail Service 

  
Maj 2000 – Nov 2002  Web Manager - Ericsson  

 
Jag var senast ansvarig för uppdatering och underhåll av intranet 
och internet webbsidan för the ’Mobile Positioning System’. 
Webbsidan producerar information och stöd till sälj avdelningen 
världen över. Jag har tagit del i arrangemangen inför vårt deltagande 
i olika evenemang. Jag har hjälpt även till med business intelligence 
och dokument hantering. 
 
Min först uppdrag var att ta hand om en intern webbsida inom en 
utvecklings projekt. Där var jag ansvarig för informations flöde. 
 

Mar 2000 - Maj 2000 Frilansande översättare – IBM 
 
Översättning av dokumentation gällande PA-system från svenska till 
engelska. 
 

Vårtermin 2000 Lärare i engelskkonversation vid Folkuniversitetet. 
 
 

1999 - 2000 Städning - Nockebyhem 
 
 

1995 - 1998 Egen företagare 
 
Konstnärsgalleri i Grekland, egen produktion av tavlor och skyltar. 
 
 



 
1994 - 1995 Hemlärare 

 
Extra resurs i hemmet för elever upp till 18 år i ämnena matematik 
och NA. 
 
 

1980 - 1994 R&D Scientist - United Kingdom Atomic Energy Authority  
 
Jag ansvarade för uppsättning, genomförande och rapportering av 
forskningsprojekt i följande områden: 
 
• immobilisation of waste 
• high temperature corrosion of metals 
• metallography 
• computer modelling of corrosion 
• stress corrosion cracking 
• corrosion fatigue 
• power fluidics 
 

 
Utbildning 

 
 BSc(Hons) Chemistry, Leeds Universitet, 1980. Motsvarar 120 poäng. 
 SFI på Komvux, Jakobsberg, januari till juni 1999. 

 
Övriga kurser: 

 
På Ericsson har jag gått följande kurser:  
 

 PhotoShop 5.5  
 Dreamweaver 3.0  
 JavaScript  

 
I min anställning hos UKAEA har jag gått många kurser, bland dem kan jag nämna: 
 

 Programmering – Fortran och Basic 
 Rapportskrivning 
 Problemlösning 
 Att arbeta tillsammans med andra 
 Säkerhetshantering av produkter 

 
Språk: 

 
Engelska, Svenska och Grekiska 

 
Intressen: 

 
Jag är aktiv inom Friskis & Svettis, Järfälla, där jag ansvarar för hemsidan.  
Dessutom är jag väldigt intresserad av historia, religion och filosofi, ett intresse som 
jag tillgodoser genom att läsa mycket. Det är självklart att jag målar fortfarande tavlor. 

 


