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Kunskaper

• C, C++, Java, C#

• Python, Perl, Skal (POSIX, Bash)

• Git, SVN, GNUMake, CMake, GDB

• Hårdvarunära programmering:
C och ARM assembler

• Inbyggda system: µClinux, Android

• Plattformsoberoende utveckling:
Linux, Windows och Mac OS X
Gränssnitt: Qt och wxWidgets

• Nätverksprogrammering

• Mikrokontrollers: AVR och PIC

• Elektronikkonstruktion, mjuklödning

• Mönsterkortsunderlag:
Candence OrCAD, KiCAD

• VHDL: Active-HDL, Synplify

Innehar B-körkort.

Språk
Svenska Modersmål
Engelska Flytande i tal och skri�
Tyska Grundläggande kunskaper

Egenföretagande
Martin Persson System& Design
2004-2010
Enskild firma, konsultation inom elektronik,
programmering och hemsidesproduktion.

Deltog i Science Park Halmstad 2007-2009.

Kontakt
Martin Persson
Nyhemsgatan 6A 1202
432 35 Varberg

+46 701 40 93 01

martin.christian.persson@gmail.com

se.linkedin.com/in/martincpersson

Anställningar
Referenser lämnas på begäran.

Utvecklare Perl
Regionbiblioteket Halmstad
2015-2016
Utveckling av Koha, biblioteksdatabas.

Arbete i Linux-miljö med Perl, DBIx, Git,
Template Toolkit och Zebra-indexerare.

Utvecklare C++
Procera Networks AB Varberg
2010-2015
Utveckling av plattformsoberoende
verktyg för analys av trafikdata.

Samarbete med personal från
Kanada, USA, och Polen på engelska.

C/C++, Qt (GUI), Git, skal och Python.
Testdriven utveckling på Linux,
Windows och Mac OS X.

Servicetekniker / Utvecklare
Gordion AB Halmstad
2007-2008
Installation och service av inbyggda
system för kundkiosker och skärmar.

Utveckling av stödsystem i PHP.

Utbildningar
Datorsystemteknik
Högskolan Halmstad
2002-2005
3-årig högskoleingenjörsutbildning.
Hårdvarunära programmering i C,
operativsystem och datakommunikation.

Algoritmer, datastrukturer och OO i Java.

Examensarbete på inbyggt µClinux-system.
Examen ej erhållen (saknar tentor).

Natur/teknisk linje
Kattegattgymnasiet Halmstad
1999-2002
3-årig naturvetenskaplig/teknisk linje.
Tyska som tredje språk.
Tillval: Matematik E, C++-programmering
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Otto Lilja
Pronode Technologies AB

Ansökan till tjänst som Embedded Designer

Jag vill arbeta hos er därför att jag tycker om lågnivåprogrammering och inter-
aktionsdesign. Jag har lång erfarenhet av att skapa användarapplikationer och
gränssnitt samtidigt somminutbildningvar fokuseradpå inbyggdasystem. Trots
att jag intearbetatdirektmeddessadesenasteåren imitt arbetslivhar jagbedrivit
det somett fritidsintresse, främstpåkonsumentelektronik somAndroid-telefoner
och nätverksutrustning.

Jagärbesvikenpåmycketavdenutrustning jag ser i vardagen, somsnabbköpens
självscanningskassor och kassasystem på caféer. Jag har många gånger velat
skapa något bättre; att bli en del av er team är det snabbaste sättet att förverk-
liga den drömmen.

Meder beröringsfria teknologi kan system i känsligamiljöer som restaurang- och
sjukhusmiljöer görasmycketmer hygienska. Fysisk återkoppling försvann redan
när fysiska knappar togs bort, nästa logiska steg är att ta bort beröringsbehovet
helt. Era optiska system är ljusår före de system jag arbetat med inom kund-
kiosker och digital skyltning.

Jag har också ett starkt intresse för datorsäkerhet. Under min anställning på
Gordion AB kom jag i kontakt med PIN-knappsatser för betalkort. Er teknik har
unika fördelar även här: värmekameror kan inte avslöja knapptryckningar, ro-
busta pekskärmar kan ge bättre och flexiblare säkerhet och är samtidigt säker
mot avlyssning via radiovågor.

På fritiden experimenterar jag med andra optiska system: VR-headsetet Oculus
Ri�, Microso� Kinect och PlaystationMove. Jag skullemycket gärna ha kunskap
om ytterligare ett optiskt system, ett som är e�ektivt nog att användas på inbyg-
gda system.

Med vänliga hälsningar
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