
 

Mats Elvenmark       Mobil: 073 970 88 28 
Gamla E4:an 28    E-post: mats@elvenmark.se  
280 40 Skånes Fagerhult   Hemsida: jobb.elvenmark.se 

Arbetslivs erfarenheter forts. 
 

1989-10-16 till 1997-03-14: Provningsingenjör. Agema infrared system AB Danderyd   
(Flir system AB) jag har monterat och slutprovat Thermovisions utrustning  
(värme kameror) Jag har provat och reparerat på kretskorts nivå, ankomstkontroll  
samt arbetat i renrums miljö. Jag har även arbetat med kalibrering av mätinstrument 
samt analoga videosignaler och tv utrustningar, data kommunikation samt presentation 
av bilder och mätdata på PC. 
 
1984-08-15 till 1989-10-15: Montör / Provare på Geotronics AB i Danderyd. 
Slutmontering, provning samt trimning av analoga och digitala HF kretsar och laser 
i geodimeter utrustningar (avståndsmätare) 
 
Tidigare anställningar se Hemsidan för mer info. 

 

Utbildningar: 
 

2001-05-21 till 2001-05-25: ABF Gotlands Cirkelledarutbildning  "Ovalen" 
 
2000-01-20 till 2000-01-26: Humanus Utbildningar Gotland, kurs i installation & admi-
nistration av Windows NT-server. 
 
1998-09-07 till 1999-02-28: Studerat på Gotlands läns Folkhögskola. 
(Allmän kurs och Foto linjen). 
 
1997-09-08 till 1997-11-28: Utbildning: ADB / Projektarbete. Datorteket Hemse. 
Data utbildning i MS Office paketet med syftet att öka kunskaperna i ADB.  
Deltagande i arbetsmarknadsinriktade projektarbeten. Samt genomfört ett projektarbete 
i att starta butik på Internet, där den mesta informationen söktes upp via Internet.  
Presentationen utfördes i Ms PowerPoint och MS Word. 
 

Efter kursen var jag data handledare på Datorteket i Hemse, under tiden som  
handledare tog jag Data körkortet ( E.C.D.L. ). Hjälpte även två av deltagarna att bygga 
en webbplats för en företags idé. 

 

Har även deltagit i ett flertal arbetsorienterade utbildningar, se Hemsidan för mer info. 
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Mats Elvenmark 

Sambo, vuxna barn, rökfri,  

körkort, egen bil. 

Se även min Hemsida för mer information Se även min Hemsida för mer information Se även min Hemsida för mer information Se även min Hemsida för mer information     
jobb.elvenmark.sejobb.elvenmark.sejobb.elvenmark.sejobb.elvenmark.se    



 

En presentation av mig själv:  
 

Jag bor med min sambo i Skånes Fagerhult. 
Är icke rökare, teknik intresserad mångsysslare som har lätt  
för att samarbeta och få kontakt med andra människor. 

Tycker om att träffa folk och är inte rädd för att ta i när det behövs, 
gillar utmaningar och att lösa problem.  

 
 

Jag har arbetat med elektronik och finmekanik i ett flertal år, så min arbetslivserfarenhet  
gör att jag självständigt väl behärskar schemaläsning och användande av nödvändiga 
mätinstrument, PC datorer och program samt felsökning reparation av analog och  
digitalteknik, mekanisk bearbetning och montering, installationer av hård och mjukvara  
i datorer, nätverk samt felsökning i data system och konfigurationer, handleda data  
utbildningar och projekt utbildning, är pedagogiskt lagd har lätt för att tala inför en grupp. 
 

Jag har stor erfarenhet att arbeta med funktionshindrade och äldre människor och kan 
hantera flertalet datorhjälpmedel samt anpassade hjälpmedel för funktionshindrade och 
är väl insatt i tillgänglighets frågor. Jag har använt PC datorer i arbetat i många år, både 
inom industri och som kursledare i data för äldre och funktionshindrade. God vana att 
arbeta med Office paketet, har även arbetat med digital bildbehandling i bl.a. Adobe 
Design CS6 samt CorelDRAW. Jag kan skanna in bilder och film och retuschera bilder 
och göra fotomontage, göra bild presentationer samt redigera och framställa DVD filmer. 
Då jag tidigare arbetat på ett tryckeri har jag även hanterat professionella digitala skriva-
re och storbildsskrivare så som ”Roland Versa Cam VP540”. 
 

Jag är tekniskt lagd och har en förmåga att sätta mig in i olika konstruktioner samt på ett 
kreativt sätt lösa problem. Som hobby har jag renoverat flera 50 & 60 tals bilar, med 
rostlagning lack arbeten och motor renoveringar, inredningar och elsystem m.m. Har i 
dag en Chevrolet Bel Air 1954 och en SMV husvagn från 1962 (ägget). 
 

Jag har eget företag som bisyssla (enskild firma, café och detaljhandel) 
Så jag har stor erfarenhet av att bemöta kunder och sälja mina produkter. 
 

Som ett alternativ till anställning skulle jag kunna tänka mig att fakturera mina tjänster. 
Jag kan arbeta på flera orter i Skåne och södra Småland. 
 
 

Innehar AB... körkort, samt egen bil. 
                  
 
Med vänlig hälsning Mats Elvenmark 

Arbetslivs erfarenheter 
 

Senaste anställning:  
 

2011-07-01 till 2013-05-26: Hemse Tryck & Kopiering AB 
Jag var anställd som layout/digitaltryckare. Jag producerade det mesta i trycksaker,  
Kopiering, broschyrer, foldrar, visitkort, blanketter, logotyper, dekaler, storbildsutskrifter 
Jag arbetande i hela kedjan från beställning till färdig produkt, tog fram korrektur i  
samarbete med kunden, tryckning, efterbearbetning, häftning, tillskärning m.m. 
 

2010-09-01 till  2011-06-30 Hemse bibliotek på Gotland extra resurs som biblioteksassi-
stent och datahandledare, arbetade i biblioteket med sedvanliga biblioteks uppgifter, jag 
dokumenterade även bibliotekets aktiviteter med bilder och uppdaterade Hemsidan, jag 
införde och administrerade även ett nyhetsbrev till bibliotekets låntagare.  
 

2009-01-01 till 2010-08-31: Deltids arbete som kursledare i data utbildning för äldre på 
Kultur och fritids förvaltningen (KFF Gotlands kommun) 
  
2001-09-01 till 2008-12-31: Var projekt anställd inom KFF Gotlands kommun, där jag har 
jobbat med två projekt, IT Café för funktionshindrade & Move-IT Gotland, med data kur-
ser ute på landsbygden. Se Hemsidan: http://www.fokusrummet.se/moveitgotland 
Jag har i dessa två projekt fungerat som kursledare i olika Windows program vi hade kur-
ser i ordbehandling, Internet, bildbehandling, hantera digitalkameran, bygga hemsidor. 
Jag var även tekniskt data ansvarig för programvaror och datasystemet med både Lan 
och W-lan Projektet har haft en egen Web och E-post server som jag har satt upp och 
administrerat, samt att jag har byggt och administrerat projektets hemsida där jag även 
fotograferade och dokumenterade kurser och olika events som projektet deltog i. 
 

2001-03-03 till 2001-08-31:  Arbetssökande. 
 

2001-01-15 till 2001-03-02: Flextronics i Visby som serviceingenjör på ytmonteringen.  
Arbetsuppgifterna bestod huvudsakligen av förebyggande och avhjälpande underhåll av 
automatiserade ytmonteringslinor för kretskortstillverkning. 
 

2000-01-24 till 2000-06-30: Projekt ”Fritt Fr@m för funktionshindrade” där jag var data-
handledare / lärare i ett riksomfattande data där funktionshindrade på södra Gotland fick 
möjlighet att gå en grund utbildning i data på egna villkor. Jag har på egen hand satt upp 
och administrerat ett Windows nätverk med skrivare och Internet anslutning. 
 

1999-03-01 till 1999-06-30: Projektanställd som handledare i Datortekets verksamhet i 
Hemse. Jag var handledare i utbildning i MS Office paketet, Internet, bildbehandling, 
ECDL (data körkort) och Projektutbildning. Jag var även Data ansvarig för elev datorer 
samt nätverket. 
 

1998-02-09 till 1998-05-08: Gotlands kommun handledare Datorteket i Hemse.  
Data utbildning i MS Office paketet, samt hjälp deltagarna med projektarbeten. 
 

1993-10-01 till 1996-03-31: Egen företagare, enskild firma försäljning och utförande  
 av stöldskyddsmärkning på bilar. (som bisyssla) 


