Hannes Wideteg
Senior Software Engineer

Arbetslivserfarenhet
Systemutvecklare
TIN Analytics - TIN Fonder, november 2021 – nuvarande

hello@carlhannes.se
Lund, Sverige
! carlhannes.se
" linkedin.com/in/carlhannes
# github.com/carlhannes

Arbetar med TIN Analytics, en intern specialbyggd
datamotor och analystjänst på TIN Fonder där vi samlar information
om digitala spår från aktuella och potentiella innehav för att använda
som beslutsstöd i investeringsprocessen. Även en del arbete med
hemsida, sociala medier och evenemang.
Exempel på tekniker och ramverk:
Python, Django, Scrapy, Vue, React, Datavisualisering, AWS, Netlify, Prismic, m.m.

$ twitter.com/_carlhannes
Språk
Svenska
Engelska

Övriga kompetenser
B-körkort

Senior Software Engineer
Astrato.io, Vizlib, september 2020 – oktober 2021

Startade och administrerade ett nytt kontor i Lund med 8 anställda.
Arbetade samtidigt som systemutvecklare och byggde tillsammans
med teamet Astrato.io, en helt ny SaaS analytics-tjänst primärt för
cloud data sources såsom Snowflake. Jobbade primärt med auth,
devtools och skalbarhet.
Exempel på tekniker och ramverk:

Referenser
Lämnas gärna på begäran

Övriga engagemang
Pinpoint Estimates
Utveckling av visualiseringar

TypeScript, Nest.JS, Node.js, Auth0, Docker, Kubernetes, Helm, m.m.

Senior Software Engineer
Qlik, augusti 2016 – augusti 2020

Senior systemutvecklare i gruppen Client Infra och ansvar över den
största frontend-komponenten i Qlik Sense. Arbetade framförallt som
representant för kodbasens roll i våra cloudmiljöer. Har även jobbat
med open-sourceinitativet picasso.js, ett javascript-ramverk för
visualiseringar, samt representerat Qlik på olika evenemang, m.m.
Exempel på tekniker och ramverk:

Teknikveckan.se
Webbutveckling, podcasts och
YouTube

BRF Briljanten
Styrelseledamot och kassör

Basement LAN

PR-ansvarig för Spektrum LAN,
Skånes största lan

Frilans
Hjälpt små och medelstora företag
med webb, it och
systemutveckling

JavaScript, React, AngularJS, Datavisualisering (D3, picasso.js), Node.js, Webpack,
Rollup, Docker, Kubernetes, Grafana, Rollbar, Sumologic, AWS, CircleCI,
CodeClimate, JIRA, open-source, git och flertalet APIer, m.m.

Mjukvaruutvecklare
Hungrig.se, RestaurangOnline
oktober 2013 – augusti 2016

En fullstack-tjänst med mycket ansvar, där jag var en av de första
anställda i teamet på RestaurangOnline. Tillsammans med företagets
CTO utvecklade vi plattformen som helhet från grunden. Jag var med
från de tre första anslutna restaurangerna och skrev majoriteten av
front-end koden för ca 200 av dem i vårt unika whitelabel-system.
Samtidigt utvecklade vi parallellt även den nya plattformen Hungrig.se,
en del interna ekonomiverktyg och kontrollpaneler.

