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SAMMANFATTNING 
Magnus Andersson är en konsult med bred erfarenhet av tjänsteutveckling och automatisering av affärsprocesser. Den 
stora drivkraften är att använda modern IT för att bygga bort manuella rutiner i vardagen. Magnus har ofta rollen som 
projektledare med ansvar både för tekniska och affärsmässiga aspekter i projekten. Magnus har studerat datateknik vid 
Luleå tekniska högskola med inriktning mot signalbehandling. Magnus har tidigare erfarenhet från telekombranschen 
både som konsult och från Telias utvecklingsbolag Telia Research. 

KOMPETENSOMRÅDEN 
• Tjänsteutveckling 

• Systemutveckling 

• Systemförvaltning 

• Projektledning 

• Databaser 

• SQL 

• Java 

URVAL AV TIDIGARE UPPDRAG 
2011 - | Customs Process Compliance	
Utveckling, förvaltning och integration av ett webbaserat affärssystem för hantering av tulldeklarationer inom EU & 
Norge. Systemet körs på Solaris med Oracle databas och är skrivet i Java. Magnus har främst ansvarat för databas och 
de serverbaserade delarna av systemet. Systemet används av kunder som Jula, Lindex, Philips, Tura och Blåkläder 

 
2011 | LTU, EIC	
Utredning: ”Teamsamverkan inom ordinärt boende på avreglerad vård- och omsorgsmarknad”. Syftet med uppdraget 
var att inventera krav och ta fram projektförslag inom ramen för EIC´s verksamhet med fokus på applikationer inom 
området e-hälsa & samverkan.  

 
2010 - 2011 | Eltech	
Strategiskt arbete med att ta fram en affärsplan för Eltech. Arbetet bedrevs tillsammans med ledningsgruppen. 

 
2008  | Lindbäcks bygg	
Utveckling av nytt IT-stöd för beredningsprocessen på Lindbäcks. Magnus roll var att agera beställarstöd med fokus 
på arkitektur och övergripande koncept vid upphandling av systemet. 

 
2006 - 2010  | Lindbäcks bygg	
Tagit fram IT-strategi tillsammans med företagets ledning under 2006. IT-strategin uppdaterades under 2010 
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2005 - 2006  | LuCoil Steel	
Uppbyggnad av ett nytt affärsområde inom lager och logistik. Projektet syftar till att bygga upp en lagerverksamhet 
inom LuCoil för att förbättra servicen får stålkunder inom fordonsindustrin i norr. 

 

2004 - 2011 | iTid Tarinfo AB 
Design och utveckling av Internettjänst för distribution av EU:s gemensamma tulltaxa TARIC. Systemet byggdes på 
en plattform bestående av Sun Solaris, ORACLE och BEA Weblogic. Språk som användes var Java och SQL. 

2003 |	Telia Mobile – Automatisk Kundtjänst 
Utveckling och förvaltning av en Java-server som tillhandhåller diverse tjänster mot Telias verksamhetssystem De 
produkter som Magnus jobbade med var Oracle, Informix, Java, Apache, Inprise Jbuilder, SUN Solaris 

ANSTÄLLNINGAR 
2004 - | Konsult, iTid Tarinfo AB	
Magnus är en av grundarna av iTid Tarinfo AB och har arbetat som konsult inom bolaget sedan 2004  

2000 - 2013 | VD, Tarinfo AB 
Magnus är en av grundarna till Tarinfo AB och har varit VD sedan starten 2000  

1998 - 2000 | Konsult, Avantra AB 
IT-arkitektur, tjänsteutveckling, systemutveckling   

1995 - 1998 | Tjänsteutveckling, Telia Research AB 
Design och utveckling av IT-baserade tjänster inom spel, media & utbildning  

1992 | Microsoft Ireland 
Lokalisering av mjukvara till svenska.  

UTBILDNING 
1989 - 1994 | Datateknik 180 poäng, Inriktning mot signalbehandling	
Luleå Tekniska högskola  

1984 - 1987 | 4-årigt teknisk linje, El-tele 
Härnösands gymnasium  

SPRÅK 
Svenska  Modersmål 

Engelska  Flytande 

   

 


