Mårten Cronander – CV

2019-01-01

Mobil: 070-673 4994, Mejl: martencr@kth.se
Student vid KTH, Medicinteknisk ingenjör
Examinerad språkkonsult i svenska och fil. kand i Svenska, tillämpad lingvistik.

Utbildningar och skolor
Högskoleingenjör i Medicinsk teknik, KTH

2016 – 2019 (förväntad examen)

Vidareutbildning på IHR – marknadskommunikation, Stockholms universitet

2013 – 2014

Språkkonsultlinjen, Stockholms universitet

1996 – 1999

Ansvarspositioner
Ordförande i Studienämnden för Ingenjörssektionen i Flemingsberg

2017-01-01 – 2018-12-14

Styrelseuppdrag i bostadsrättsföreningen, ekonomiansvarig

1997 – idag

Tidigare anställningar och uppdrag
NKS – Nya Karolinska Sjukhuset – medicinteknisk ingenjör – extrajobb
•

Leverans och mottagning av medicinteknisk utrustning.

•

Förebyggande underhåll av medicinteknisk utrustning.

Medicoo Svenska AB – Javautvecklare och Adwordsansvarig – sommarjobb

september 2018 – idag

juni 2018 – augusti 2018

•

Javautvecklare för ett internsystem. JavaFX.

•

Tech support för en webbplats: CSS, Bootstrap, SEO anpassningar, Informationsarkitektur.

•

Ansvarig för Adwords, FB-annonsering och copy på sociala medier.

Råd och Dåd Språkkonsult AB – teknikskribent, språkkonsult (Sverige)

2013 – idag

•

Producera rapporter, utbildningsmaterial och språkgranska myndighetskommunikation för UKÄ, MSB,
Skatteverket, Boverket, med flera.

•

Effektmätning av Riksdagens klarspråksprojekt, rådgivning och djupintervjuer

Kohvisõber OÜ – delägare (Estland)
•

Bygga upp en försäljnings- och serviceorganisation för Lavazza

•

Grunda ett företag och etablera produkter på en ny marknad

Reach-U – ansvarig för marknadskommunikationen och teknikskribent (Estland)

2010 – 20111

2008 – 2010

•

Ansvara för demosajt och dokumentationen för produkterna (användargränssnitt, strategi och säljstöd)

•

Skriva teknisk säljdokumentation för Ericssons globala säljorganisation

Raintree – teknikskribent (mjukvara) (Estland)
•

2006 – 2007

Ansvarig för HTML-baserat användarstöd.

Alecta – språkkonsult (försäkringar och tjänstepensioner) (Sverige)

2005 – 2006

Banverket (Trafikverket) – teknikskribent (säkerhetsföreskrifter i järnvägen) (Sverige)

2002 – 2005

1

Mellan juni 2011 och mars 2013 var jag pappaledig.

Andra erfarenheter, kurser och meriter
Utmärkelser och publikationer
Vinnare av Tieto Hackathon 2016 i Stockholm

25 – 27 november 2016

https://www.tieto.com/en/newsroom/all-news-and-releases/trade-releases/2016/11/mobile-app-for-homecare-wins-first-prize-attietohack/
https://www.linkedin.com/pulse/mobilapp-för-hemtjänsten-kammade-hem-vinst-i-med-kth-och-johansson/
(Jag beklagar att du behöver kopiera länken manuellt)

Artikel i Dagens Media om examensarbetet på IHR

september 2014

https://www.dagensmedia.se/medier/digitalt/nordea-bast-bland-bankerna-i-sociala-medier-6097521

Programmering
•

JavaFX, C, C-lite (Arduino IDE), Assembly, Bootstrap, SQL, VHDL

Människa-Datorinteraktion (MDI)
•

•

Människa-Datorinteraktion, Uppsala Universitet 15 p
o

Design och konstruktion av användargränssnitt, 7,5 p

o

Interaktionsdesign, 7,5 p

Information Mapping – standardiserad metod för effektiv dokumentation

Språk
•

Svenska – flytande (modersmål)

•

Engelska – flytande (modersmålsnivå i flera språkdomäner)

•

Italienska – utmärkt

•

Estniska – utmärkt

•

Tyska – mycket bra

•

Ryska – avancerad nybörjare

Tidigare skolor och utbildningar
• Militärtjänstgöring – systemtekniker vid luftvärnet – elektronik och radarteknik CIG-790
•

Gymnasieingenjör El-Tele från Thorildsplans gymnasium

Ledarskap
•

Ledarskap, UGL – Utveckling av Grupp och Ledare

(Försvarsmakten)

Övrigt
• Tränar Aikido och spelar schack.

Ett ytterligare urval av genomförda uppdrag
•

Lärare i muntlig och skriftlig presentation på Stockholms universitet och Södertörns högskola

•

Planera, skapa och underhålla användardokumentation för mjukvara för hälsovårdssektorn i USA

•

Skriva självstudiematerial i robotprogrammering på ABB Robotics

•

Utbilda skribenter för starkare marknadsföring på Augur

