Curriculum
Vitae
Profil

Arbetserfarenhet i urval

DANIEL LARSSON
Professionell och serviceminded med gedigen utbildning och
erfarenhet som mekaniker, maskinförare och arbetsledare. Som person
är jag strukturerad samt ansvarsfull. Är utåtriktad med utpräglade
sociala egenskaper.
2014 - pågående

Lindstrand Group AB
Servicetekniker Service, underhåll och reparationer av alla typer av maskiner
och fordon.
2013 – 2014

Talurit AB
Servicetekniker Montering, service, underhåll, lackering och reparation av
kapmaskiner och högtryckspressmaskiner för vajerlinor från 20 ton – 3700 ton.
2011 – 2013

Skandia Transport AB
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Verkstadschef
Hade hand om produktionsplanering av fordon, ansvarig för verkstadspersonal
om ca 30-40 personer, installationer, leveranssäkerhet och reklamationer.
2010 – 2011

Jisåm AB
Underhållsmekaniker
Arbetade med demontering och montering av verkstadsutrustning,
arbetsstationer, tillverkningsmaskiner. reparation av arbetsmaskiner,
transportband, siktar och stenkrossar. Har också arbetat med flytt av pasställ,
maskiner och entreprenadjobb. Medverkade i ett arbete i Frankrike där vi
plockade ner en stor maskin för SCAs räkning.
2005 – 2009

Backafram AB
Budbilschaufför
Hade eget företag inom budbilsbranschen med uppdrag från PEX, Posten
Express i Sverige och Norge.
1993 – 2005

Göstas Truckuthyrning AB
Koordinator, maskinförare och maskinmekaniker
Under de senaste fem åren arbetade jag med att ta emot beställningar för
uthyrning med eller utan förare samt fördelade jobb till ca 26 personer.
Ansvarade för en maskinpark på ca 80 arbetsfordon. Innan dess arbetade jag
som maskinmekaniker och arbetade med reparationer, service, underhåll,
svetsning, renovering, konstruktion och tillverkning av maskinverktyg och diverse
lyftanordningar av gaffeltruckar (el och diesel), hjullastare och teleskopstruckar.
Parallellt körde jag gaffeltruck med lyftkapacitet upp till 28 ton, hjullastare och
teleskopstruck inom industrin och bygg. Var också med att tillverka arbetskorgar,
medverkade i speciallyft i tunga maskinflyttningar, rulltrappor och vid
installationer.
1989 – 1993

Volvo Lastvagnar AB
Montagearbetare
Arbetade med montering av drivpaket för lastbilar.
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Utbildning
och Kurser

Talurit AB Göteborg 2014
Traverskort

HYTORC AS Sola Stavanger 2013
Flensearbeid/Boltetrekk

GANTIC Ågotnes Bergen 2013
Fallsikringskurs Dokumentert Sikkerhetsopplearing med Evakuering

FALCK NUTEC OSLO 2013
Grundläggande säkerhetsupplärning inkl.HUET & EBS

Bräckegymnasiet Stora Holm, 2003
Truckkort och teleskoplastarkort
Utbildningen i enlighet med TLP2 och TYA. Uppdatering av låglyftare,
ledstaplare, låglyftande åktruck, motviktstruck < 10 ton, åkstapalre stå/sitt,
skjutstativtruck, motviktstruck > 10 ton och hjullastare.

Dale Carnegie, 2002
Kommunikation och Ledarskap

Göstas Truckuthyrning AB, 2000 – 2001
Word, Excel och Winbas

Volvo Personvagnar AB, 1993
Truckförarbevis
Motviktstruck < 10 ton - >10 ton, skjutstativtruck och stödbenstruck

Lindholmens Gymnasium, 1987 – 1989
Fordonsteknik med inriktning som maskinmekaniker.
Certifikat enligt Motorbranschens arbetsgivareförbund

Språk

Sociala kunskaper och
färdigheter

Organisatoriska
kunskaper och
färdigheter
IT-kunskaper och
-färdigheter

Övrig information

Svenska: Modersmål
Engelska: Mycket goda kunskaper i tal och skrift
Norska: Mycket goda kunskaper i tal och skrift
Danska: Goda kunskaper
Tyska: Grundläggande kunskaper
Under min karriär har jag arbetat mycket i kommunikativa roller med varierande
personligheter och olika kulturer. Tack vare min sociala förmåga har jag lätt för
att motivera medarbetare och kunder. Har naturlig fallenhet för teknik och passar
således i maskintekniska yrken.
Har under mitt yrkesliv arbetat situationer där arbetet skett under tidspress och
lärt mig vikten av noggrann planering samt effektiv kommunikation. Mina
egenskaper och förmåga att ta fram det bästa hos mina medarbetare har varit
uppskattat. Arbetar strukturerat och välplanerat.






Windows, Internet, och Outlook
MS Office: Word, Excel och PowerPoint
Winbas
Microsoft Dynamics AX
Diverse program

Innehar A- och B-körkort
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Har varit kapten och också ordförande i Rambergets Hockeyklubb under 2000 –
2005. På min fritid tycker jag om att umgås med min familj, styrketräna och resa.
Referenser och intyg finns och lämnas på begäran.

710605
DANIEL LARSSON
Nya Älvegårdsvägen 33 D, 423 51 Torslanda
Mobil: 0700-69 65 52, E-post: dannelars@gmail.com

