
 
 

Kontakt 
 

Mats Montelin 

+46 73 926 74 75 

mats@bildnet.info 

https://.bildnet.info 

 

Adress: 

Grönbetesvägen 37 

291 42 KRISTIANSTAD 
 
 

Meriter & övriga uppdrag 
 

Projektuppbyggnad 

Mentor 

Adoptionsfrågor 

Miljöinformatör 

Företagsförsäljning 

Egen företagare 

 

 

Körkort  - B  

 
 

Språk 
 

Svenska – modersmål 

Engelska – medel 
 
 
 
 
 
Förenklad version av cv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Arbetslivserfarenhet 
 

 

När jag väntar på något uppdrag som konsult eller 

annan form av anställning, hjälper jag min kollega och 

vän med intelligenta lösningar för precisions jordbruk 

utifrån AI. 

 

 

Prorec AB 

WEBMASTER| 2020- 2020 

Min uppgift som enda utvecklare var att bygga vidare 

företagets CMS system, som gjordes i Angular Js. Andra 

uppgifter var att bygga hemsidor och sälja företagets 

övriga tjänster. Varje dag såg jag till att allt fungerade på 

Plesk, Amazon, DigitalOcean, Azure, med flera, där 

kunders information fanns. 
 

 

Ekobot AB 

KONSULT | 2017- Rullande vid behov 

Ekobot utvecklar intelligenta lösningar för precisions-

jordbruk utifrån AI (artificiell intelligens) och autonoma 

mobila robotplattformar. Hjälper till med att få roboten 

att se skillnaden mellan ogräs och lök. 

 

 

Appsales Sweden AB 

APPUTVECKLARE | 2013 – 2018 [mellan olika perioder] 

Under perioden arbetade jag med att skapa och supporta 

mobila applikationer i generiska verktyg till kunder. Har 

ingått både arkitektur och design samt löpande dialog 

med både beställare presumtiva kunder och interna 

funktioner. Även förekommit systemtest av ett nytt mobilt 

verktyg. 
 
 
 
 
 

MATS MONTELIN 

Fullstack-utvecklare & Grafisk designer 
Entusiastisk följare av teknik. Mitt mål är att skapa eleganta lösningar på komplexa 

problem, samtidigt som fokus på vision och strategi upprätthålls. Har under många år 

arbetat med grafisk design, fotografering och illustrationer för olika ändamål. Under 

senare tid som apputvecklare. Fokus på front-end, men öppen även för back-end. 
 

mailto:mats@bildnet.info
https://.bildnet.info/
http://www.linkedin.se/namnnamnsson
https://www.synonymer.se/sv-syn/entusiastiskt


 

Utbildningar 
 

Lexicon University 

FULLSTACK UTVECKLARE | 2017 – 2018, MALMÖ | 4-5 års erfarenhet 

 

AMU 

MEDIATEKNOLOGI | 1995 – 2004, KRISTIANSTAD 

Under denna period utbildade och arbetade jag inom den grafiska branschen. 

Främst inom tidningar, tryckerier, idrottsförbund, reklambyrå. 

 

Capellagården, yrkesskola för gestaltande arbete  

MÖBEL OCH INREDNINGSDESIGNER | 1991 – 1993, ÖLAND  

Designat och tillverkat möbler samt inrett stora industrilokaler med egen skapade alster. 

Arbetat med kända formgivare som lärt ut olika tekniker. 
 
 
 
 

Söderportskolan  
Social Service | 1983 – 1985, KRISTIANSTAD 

Personlig omvårdnad på korttidsboende, hemtjänst, serviceboende. 
 
 

 

 

• Oracle Database 12c Grundläggande 

• SQL, SQL Server, TSQL 

• Front-End Foundations, Front-End-formationer 

• JavaScript, ES2015, JavaScript Best Practices, Node.js, jQuery 

• TypeScript, Angular, Building Mobile Apps, XML Fundamentals, LFCS: Linux 

• Apache Web Server, MySQL, PHP, Python, Java SE, Java EE FullStack 

• Spel för Android och PC Använda Java, Android, Java Web Fundamentals, Java EE, 

Java Platform. 

• Arbeta med databaser Använda JDBC, Java EE på WebSphere® Application Server, 

React. 

 

BESÖK FÖR PORTFOLIO 

https://bildnet.info 
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Eldin Bogdanic 
Prorec 
Stallmästaregatan 2 
281 52 Hässleholm 
26/6-2020 

Hej, 

Mats har varit heltidsanställd på Prorec som utvecklare. Under 2 månader hanterade han vårt 
innehåll och produktionen av vårt månatliga arbete. Han avslutade sin tjänst hos oss på grund 
av vilja att testa på något annat. 

Mats är kompetent och motiverad. Han är mer än kapabel att leda en mindre grupp.  

Bland Mats arbetsuppgifter ingick utveckling samt försäljning av våra tjänster. Kollegor på 
mitt område sa ofta till mig att det var intressant att prata med honom och han arbetade bra i 
TEAM. Jag anser att det är varje Prorec-anställds ansvar att utveckla kvalitetsrelationer med 
branschkonkurrenter, och Mats har i hög grad bidragit till just detta. 

Om du vill veta mer om Mats kan du ringa mig på 0451-700170. 

Med vänlig hälsning, 

Eldin Bogdanic 
Ägare/VD


