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Profil
Robbin jobbar huvudsakligen tekniknära och med en bred och djup kunskap om IPbaserade nät och mobila enheter. Huvudfokus är på mobilitet men även uppbyggnad,
underhåll och drift av stora rikstäckande nätverk.
Robbin har en gedigen erfarenhet från IT-branschen och då främst inom
infrastrukturområdet där han under senare år varit en ledande person inom en av
Sveriges största WAN/LAN-installationer. Där var Robbin ansvarig och drivande
inom driftsättning och underhåll av tusentals mobila enheter och anslutna nätverk.
Han har också deltagit och varit drivande vid framtagande och implementation av
systemlösningar för både VPN, brandväggar, MDM och trådlösa nätverk.
Robbin har mycket stor erfarenhet och vana från den breda infrastrukturplattform
som finns hos en av Sveriges största myndigheter men också från stora
samarbetsprojekt mellan flera av våra största myndigheter.
Robbin är en mycket uppskattad problemlösare både avseende klienter, servrar samt
mobila enheter. Han har en mycket god blick för vad som behöver göras, tar ett
stort ansvar i alla situationer och arbetar självständigt med utveckling inom
teknikområdet.
Robbin har med sin lättsamma och serviceinriktade personlighet lätt att få kontakt
med alla i sin omgivning, kundpersonal, arbetskamrater och leverantörer. Han
tenderar alltid att bli den person som användarna vill kontakta i problemsituationer
inom hans specialistområden.
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Färdigheter
MDM SYSTEM

Robbin har gedigna kunskaper om olika MDM lösningar, såsom Mobile Iron och DME
från Excitor, med lång erfarenhet av både implementationer och migreringsprojekt
samt drift av lösningar med tusentals enheter.
NÄTVERK

Robbin har gedigna kunskaper om trådlösa-, routade- och switchade system både
avseende daglig drift samt att ta fram arkitektur för och implementation av nya
systemlösningar.
Robbin är van vid att arbete med Cisco brandväggar, routrar, switchar, HP Procurve
switchar samt flera olika MDM-plattformar.
VPN

IPSEC och SSL VPN med Cisco ASA.
WINDOWS

Robbin har goda kunskaper om olika servermiljöer som UNIX/Linux, Windows
Server och är van vid att administrera Microsoft Windows servrar för daglig drift.

Exempel på uppdrag
PROJEKTLEDARE, STATLIG MYNDIGHET, 2017-2018

Projektledare för utbyte av switchar på ett hundratal lokalkontor. Utöver rollen som
projektledare var Robbin även delaktig som tekniker i utbytet. Switchutbytet gjordes
med hjälp av Cisco APIC EM.
NÄTVERKSPECIALIST, STATLIG MYNDIGHET, 2017-2018

Design och driftsättning av VPN lösning för 2000 klienter med både web och
klientbaserad VPN. VPN lösningen byggde på Cisco ASA med Cisco Anyconnect som
klient. Robbin hade ett omfattande och långt samarbete med projektet som arbetade
med att ta fram en ny klientplattform baserad på Windows 10.
IT ADMINISTRATÖR, FASTIGHETSBOLAG, 2014-

Drift och förvaltning av IT-miljö bestående av Windows 7 och 10 klienter, Windows
server 2012R2 med bland annat active directory och exchange tjänster.
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NÄTVERKSSPECIALIST, INTERNET OPERATÖR, 2014-

Drift av nätverk för en mindre internetoperatör som tillhandahåller internetaccess via
trådlöst och trådat access.
SYSTEMSPECIALIST DICE/EA DIGITAL ILLUSION 2015-

Ansvarade för daglig drift samt nyinstallation av infrastruktur bestående av fast och
trådlöst nätverk, virtuella och fysiska servrar, brandväggar och VPN-koncentratorer
samt nättjänster som DNS och DHCP. Han var med och planerade och genomförde
flytt av företagets Datacenter från tidigare till nuvarande lokation.
IS-AUDITÖR, MULTIPLA AMERIKANSKA SJUKHUS, 2015-2016

Säkerhetsgranskningar av intern samt extern IT-infrastruktur och tjänster för att
säkerställa att HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) kraven
följs på ett adekvat sätt, så genomförs it-säkerhetsrevisioner som analyserar dels den
tekniska plattformen och dess design, men även styrande policydokument.
IS-AUDITÖR, SVENSKT E-HÄLSOFÖRETAG, 2014

Begränsad IT audit för intern och extern miljö där partnerkopplingar och egna
system ingår. Syftet var att klargöra så att resurser används för högsta affärsnytta, ta
fram förslag på framtida sourcinglösningar. Samt verifiera så att krav från
försäkringsbolag och ISO 13485 standard följs.
NÄTVERKSSPECIALIST, STATLIG MYNDIGHET, 2013-2014

Robbin var en av de ledande tekniska medlemmarna för att designa och driftsätta
portbaserad nätverksåtkomst (802.1X)
NÄTVERKSSPECIALIST, STATLIG MYNDIGHET, 2013-2014

Teknisk projektledare för utbyte av routrar på 100 lokalkontor. Utöver rollen som
teknisk projektledare så hade Robbin även en betydande roll som tekniker vid
utrullningen av nya routrar.
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Tidigare anställningar
NÄTVERKSSPECIALIST, STATLIG MYNDIGHET, 2010 - 2014

Robbin arbetade som nätverkstekniker och med ansvar för att ta fram nya lösningar
(VPN och trådlöst) samt underhålla befintliga lösningar.

Utbildning och certifieringar
NACKADEMIN, 2008 - 2010

2-årig yrkeshögskola nätverk och windows system. Exempelvis så ingick kurser i
Windows Server och klient, Linux klient och server, routing/switchning samt trådlösa
system i utbildningen.
Utbildningen avslutades med att mindre grupper om 2-4 studenter sätter upp en fullt
fungerade domän med Active Directory, användande av GPO, logghantering samt
trådat och trådlöst nätverk med 802.1X.
Robbin gjorde sina stora praktikperioder hos en statlig myndighet och det
resulterade i anställning omgående efter avslutad utbildning.
CERTIFIERING

CCNA – Wireless
CCNA - Routing Switching
CCNP – Routing Switching
EXAMINERINGAR

(642-647) Deploying Cisco ASA VPN Solutions
(300-208) Implementing Cisco Secure Access Solutions (SISAS)
(300-206) Implementing Cisco Edge Network Security Solutions (SENSS)
(300-207) Implementing Cisco Threat Control Solutions (SITCS)

Språk
• Svenska – modersmål
• Engelska – flytande
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