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Hej framtida arbetsplats !

Mitt namn är Tommy Pedersen

Min bakgrund och tidigare arbetserfarenhet ger mig en bred 
kompetens då jag pysslat med mycket olika uppdrag under alla 
år.

Jag är ideellt aktiv på Gävle Motorstadion där jag har hand om 
IT och program inför kommande aktiviteter. 

Jag är inte rädd för att ta i när det behövs. Jag har B-körkort, 
truckkort B1 och C2 (TLP 2).

Har ni några frågor och funderingar är ni välkomna att höra av 
er via mail eller skicka ett SMS

Finns på Linkedin: http://www.linkedin.com/in/tommy-pedersen-9447a5132/

Med vänliga hälsningar

Tommy Pedersen

Strandgatan 6C
818 41 Forsbacka
073-694 27 19
tpedersen7059@gmail.com

http://www.linkedin.com/in/tommy-pedersen-9447a5132/


Sida 2 av 3

CV Uppdaterad  2022-04-20
 
 

Erfarenheter: (senaste överst)

GEMAB (Gävleborg Entreprenad och Maskin AB) 2008 - 2019
 Timarbete några gånger i veckan. (Spadgubbe) samt lite administration.

 

STIFTELSEN FORSBACKA BRUK maj 2010 - november 2016

 Jag fick i uppdrag att digitalisera brukets Foto & Urklipparkiv, blev anställd 2011 som 
Fastighetsskötare / Vaktmästare som gick över mer till verksamhetsutveckling, Inköp, 
administration samt platsansvarig för Fas3 och Feriepersonal. Uthyrning av festlokaler samt 
vinterförvaringsplatser för båtar och husvagnar. (Det var mest kollegan som skötte båt och 
husvagnsdelen)

RESERVDELEN I GÄVLE AB 2008

 Projekt i 5 veckor.
 UPPDRAG:

Göra en broschyr för att marknadsföra nytt sortiment till entreprenadmaskiner mm. 
 
Gävle Motorstadion (Vaktmästare / fastighetskötare, data, och programansvarig.)  2005-2009

 Gävle Motorstadion. Huvudsak anställd som vaktmästare men eftersom jag har förflutet inom 
reklam blev jag även ansvarig för att sätta programblad, reklamutskick. Jag är kvar på 
motorstadion ideellt som webbmaster och programansvarig.

 Här har jag även haft möjlighet att köra lastmaskin (Volvo LM641),(Volvo 4200 B), lastbil och 
vanligt bondtraktor. Sommar och Vinterväghållnig.
B-kort samt truckkort B1 och C2, TLP2.

CO-FI Städ & Fastighetsservice:                                                                                         2004-2004

 2004 hade jag ett vikariejobb 4 juni-2 sept. där jag arbetade som ”fastighetsskötare” mest blev
det gräsklippning, reparation och underhåll men även viss sanering.

 
Administratör (Gävle Läromedia AB, utbildade personal för Ericsson)                         1999-2002

 3D rendering grafik för utb. material, det interna nätverket, samt administrationen av kurser 
och kursdeltagare.

 Inköp förbrukning, kontorsmaterial m.m. 
 Jag började anställningen som datorgrafiker, men fick även hand om det administrativa efter 

ett tag.
 Gävle Läromedia utbildade personal åt Ericsson i lödning, elektronik och mobiltelefoni och 

grundades av Sven Hedblom.
 Företaget köptes senare upp av Vällingby Ingenjörsbyrå AB (VIB AB), som senare lades ner 

på grund av arbetsbrist efter Ericssons nedskärningar av konsulter och personal.
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Reklam/Datorgrafiker/Fotograf. Hobbyverksamhet: Detta är egentligen vad jag pysslat med och
har gjort sedan 1990 och fortfarande gör till och från.

 Före, efter och under ovanstående har jag jobbat mycket med originalframställning av 
reklammaterial och annonser samt olika utskick i form av flygblad, broschyrer och annonser.

 Den senare tiden har jag haft olika frilansuppdrag.
     Jag har även haft en hel del datorsupport åt mindre företag och föreningar på både mjuk och 

hårdvara.
 Digitalfotografering och filmning (natur, djur, miljö, produkt, porträtt, mode m.m.)

Konsum Gävleborg, Obs! Restaurangen på Valbo Köpcentrum 1990-1994.

 (Jobbade även med restaurang 1983-85 med då var det Konsum Stockholm och dåvarande 
Restaurang Traneberg i Alvik.)

Lagerarbetare mottagning och utlämning av varor 1984-87 Obs Interiör i Hallonbergen 
(Stockholm) Utbildning/Erfarenhet:

 Grundskolan samt en PC utbildning.
 Support, installation och service på hård och mjukvara PC.
 Lastmaskin (Truckkort B1 och C2).
 Lager (utlämning/mottagning)

Programvara (PC)

 Corel Draw (Mitt huvudverktyg sedan version 3.0)
 Photoshop
 Paint Shop pro (Huvudverktyg för bildhantering)
 TrueSpace 3D (Enklare 3D som logotyper m.m.)
 Freehand (lite erfarenhet)
 Illustrator (lite erfarenhet)
 Office paketet
 Magic Movie Edit Pro samt Filmora Videoredigering m.fl.

 
Personligt:

 Född: 06 april 1962
 Inte rädd att ta i.
 Jag är öppen för alla typer av arbeten.

 
Familj och fritid:

 Separerad sedan maj -07.
 Jag flyttade från Valbo och bor nu ensam i en 2:a i Forsbacka och har i dagsläget inga planer 

på ett nytt förhållande.
 Har en dotter som är född 1995.
 Mina fritidsintressen är lite allt möjligt, mest fotografering och video, grafiskt skapande med 

hjälp av dator, digitalkamera mm.
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