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Vem är Jacob? 

Jag är en driftig och metodisk problemlösare, med utmärkt kommunikativ förmåga, som gillar 

teknik, ekonomi och människor. Ett engagerat bemötande anser jag vara grunden i all verk-

samhet. Som person är jag öppen, saklig och lyhörd. Med min framåtanda och min vilja att 

påverka skapar jag ett bra arbetsklimat och ett gott arbetsresultat. Jag är absolut en lag-

spelare, men jag tycker även om att jobba självständigt. 

 Att uttrycka sig i tal och skrift har alltid varit lätt för mig, även på engelska. Internationell 

kontakt uppskattas. 
 

I framtiden ser jag mig själv i en drivande roll, där min entreprenörsbakgrund och flexibilitet 

kommer till sin rätt. 

 

Yrkeserfarenhet 

2011 — 2013 Entreprenadingenjör / projektekonom 

 Strabag Sverige AB, produktionskontor Helsingborg 
 

Strabag är en av de ledande europeiska byggkoncernerna med över 70.000 

anställda, varav cirka 800 i Sverige. Huvudkontoret finns i Österrike. 
 

Ekonomiskt ansvarig i mindre och medelstora bygg- och anläggnings-

projekt. Detta inkluderar bl a upprättande och uppföljning av budget och 

prognoser, kostnadskontroll och fakturering, finansiell rapportering, inköp, 

upprättande av kontrakt samt handhavande av kommersiella och 

entreprenadjuridiska frågor mot beställare och leverantörer. Arbetet 

kräver ett nära samarbete med respektive projekts platschef. 

 

2005 — 2011 Fastighetsmäklare 

 Förmedling av privatbostäder – marknadsföring, värdering, intagande av 

uppdrag, försäljning, upprättande av ekonomiska och juridiska handlingar 

samt hantering av klientmedel. Arbetet innebär stort personligt ansvar och 

kräver ett starkt engagemang. Som mäklare har jag alltid satt kundens 

förtroende i första rummet. 

Under åren 2006–2008 var jag som delägare med och byggde upp en 

mäklarfirma från scratch – NyLya, med verksamhet i Malmö och Lund. 

Vidare har jag arbetat för Svensk Fastighetsförmedling, Bülows, 

Mäklarpunkten och Bocenter – samtliga i Malmö. 

 

2000 — 2002 Systemutvecklare 

 Wadsworth Data Systems, Helsingborg 
 

Företaget heter idag Membit och är marknadsledande inom medlems-

system med tillhörande sidotjänster och -produkter. 

CV Jacob 
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Här var jag med och byggde affärssystem i form av Java-applikationer och 

web-lösningar med databaskoppling. Objektorienterad utveckling i Unix-

miljö, med hjälp av både inköpta och egenutvecklade frameworks, samt 

databasmodellering/-optimering och shell scripting. 

 

Utbildning 

2003 — 2005 Malmö högskola, Malmö fastighetsmäklarprogrammet 

1997 — 2000 Lunds tekniska högskola, Lund datateknik 

1995 — 1997 Forsmarks gymnasium, Östhammar naturvet. program, datateknik 

1993 — 1995 Friaborgsskolan, Simrishamn naturvet. program, teknisk gren 

 

Extrajobb 

2011 — Skånemejerier, Malmö kyllagerarbetare 

2005 Restaurang Amiralen, Malmö garderobiär 

1997 Servicehuset Ankaret, Skillinge vård, hemtjänst 

1995 Bjärsjöodlingen, Simrishamn bärplockare 

1991 — 1993 Golf- och Modeshopen, Skillinge konfektionsförsäljare 

 

Annan sysselsättning 

1998 — 1999 Försvarsmakten – S1, Enköping 

 Militärtjänstgöring i en tekniskt avancerad tjänst som sambandstekniker. 

 

Förtroendeuppdrag 

2004 — 2005 Fullmäktigedelegat i Studentkåren Malmö 

1999 — 2001 Ledamot i lokala hyresgästföreningen, Nöbbelöv, Lund 

1999 — 2000 Ledamot i Studierådet för Datateknik, LTH – utbildningsbevakning 

1992 — 1996 Varierande styrelseposter i föreningen Gripen, som hyste tre olika 

verksamheter: judo- och basketträning samt rollspel 

 

Språkfärdigheter 

Svenska modersmål 

Engelska flytande i tal och skrift 

Tyska gymnasienivå (B-språk) 

Danska god förståelse i tal och skrift 

Norska god förståelse i tal och skrift 

 

Övriga meriter 

Körkort B-behörighet 

Truckkort Ledstaplare och låglyftare 

Domare Svenska judoförbundet, N-licens 

 

Privat 

För att hålla igång sysslar jag med kampsport och frisbeegolf. I övrigt fylls min tid av 

umgänge med nära och kära. 


