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MÅLSÄTTNING
Att hitta ett yrke där jag får utlopp för min kreativitet. I framtiden ser jag mig arbeta med visualisering och design,
gärna i Revit och Photoshop vilka jag fått mycket gott öga till under utbildning och praktikplatser .
UTBILDNING
2009-2012 Byggingenjör (180hp): Byggnadsutformning med arkitektur
Tekniska Högskolan i Jönköping(JTH), Jönköping
Utbildningen har gett mig ett bra perspektiv på både ingenjörssidan och arkitektsidan, och gör att jag har en bred
kunskapsbas som innefattar gestaltning, planlösning, installation, produktion och drift. Ingenjörsämnen så som
konstruktion, mekanik, byggteknik samt kurser i gestaltning, digitala verktyg, samhällsplanering och hållbart
byggande. Något som utbildningen också lärt mig är att arbeta i p rojektform. Kurser som byggnadsprojektering,
konstruktionsprojekt, arkitektur och teknik har alla varit grupprojekt med variera nde storlek på grupp.
2006-2009 Teknikprogrammet, inriktning Människa Teknik
Gislaveds gymnasium
Gymnasieutbildning med inriktning på samspelet mellan människa och teknik. Läste kurser i AutoCAD, design och
skissteknik, kvalitetssäkring och produktframtagning.
FRISTÅENDE KURSER
2012 Konstvetenskap A (30 hp)
Fristående kurs, Södertörns högskola
Har fördjupat min kunskap i arkitekturhistoria och lärt mig resonera kring, och tolka form.
ARBETSLIVSERFARENHET
Gislaveds Kommun – Mariagårdens Äldreboende

2010 — 2010

Sommarjobb - Smålandstenar
-

Vårdjobb som gav mig erfarenhet av service och professionellt och vänligt bemötande. Det visade också att jag snabbt knyter
nya kontakter och snabbt anpassar mig till olika situationer.

Andréassons Byggvaror, samt Andréassons Sågverk

2002 — 2012

Extrajobb - Smålandsstenar
-

Varierande arbetsuppgifter, bland annat underhåll av lokaler, iordningsställande av varor och virke, samt arbete vid maskiner.

-

Lärde mig mycket om material, framför allt trä. Både tillverkningsprocessen, sågning och hyvling, och hur trä beter sig i olika
situationer och klimat.

ANDRA ERFARENHETER
Fadder

2010 — 2010

Jönköping
Såg till att nya studenter kände sig välkomna , hade bostad och hittade rätt. Krav på förmåga att leda och motivera.
Publikvärd

2010 — 2012

Varberg
Skötte publikkontakter och stod i entré. Viktigt att snabbt kunna upprätta en kontakt så alla känner sig välkoma och
bekväma.

DATORKUNSKAPER
-

Autodesk Revit – Grundläggande kunskap

-

Microsoft Office – God kunskap i de flesta av programmen

-

Autodesk Autocad – Mycket god kunskap

-

Consultec Plancon – Grundläggande kunskap

-

Trimble SketchUp – Mycket god kunskap

-

Consultec Bidcon – Grundläggande kunskap

-

Adobe Photoshop – God kunskap

-

SolidWorks – Grundläggande kunskap

SPRÅKKUNSKAPER
-

Svenska – Modersmål

-

Engelska – Flytande

-

Tyska – Goda kunskaper

ÖVRIGA MERITER
2012 - Landstingsfastigheter i Jönköpings län, Jönköping
Examensarbete om hur Landstingsfastigheters kravmodell PTS skulle kunna bli en värdemodell . Arbetet tar upp
många aspekter bakom det så omtalade begreppet BIM. Gav mig också god inblick i kravställande och
värdeskapande specifikationer och dokumenten som r eglerar en upphandling av både större och mindre
sjukvårdslokaler och liknande.
2009 - Praktik BSV Arkitekter och Ingenjörer, Värnamo
Skissade och satt med på möten. Mycket intressant inblick i yrket och inspirerade mig i valet av utbildning. Kontoret
har många olika discipliner under samma tak och med min utbildning blir jag en länk mellan diciplinerna .
2007 - Praktik White Arkitekter Halmstad, Halmstad
Den praktik som gjorde att jag blev intresserad av arkitektur och bygg på allvar. Det var också här ja g började rita i
Sketch Up.
2004 - Praktik Stenby Industridesign, Anderstorp
Mycket inspirerade och lärorik praktik. Motiverade, inspirerade och gjorde mig mer intresserad av skiss, design och
produktutveckling.

UTMÄRKELSER
2009 - Vinnare av Jönköpings länsmuseums Ungdomens vårsalong
"Juryns motivering för vinnaren Viktor Axelsson:
Mycket väl komponerade bilder med tankeväckande innehåll. Gåtfullt spännande och stämningsfullt."

PERSONLIGT
Jag är en social, ansvarsfull, och initiativtagande person. Jag har lätt för att lära och är ständigt intresserad av att
utvecklas. Jag är också intresserad av att lära mig nya program och utvecklas inom de jag redan kan.

REFERENSER
Visas på förfrågan.

Besök min portfolio online!
www.viktoraxelsson.se

