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”Med sin höga ambition får Robert det komplicerade att verka enkelt och
han tillför det ovärderliga kunnande som skapar trygghet för kunden”
Mitt professionella rykte
Robert är alltid tydligt engagerad och visar ett starkt driv för att få saker gjorda. Han är ett
föredöme i konsultrollen och hans kombination mellan affärsmässighet, tekniskt kunnande
och social förmåga sticker ut. Robert är en entreprenör som får det komplicerade att verka
enkelt och skapar en trygghet åt sina kunder Han inspirerar med sin strävan att alltid leverera det bästa - han ser nya perspektiv och alternativa lösningar och tillför ett ovärderligt
kunnande.
Robert har en förmåga att på ett engagerat och professionellt sätt ta sig an sina kunder och
hans arbete präglas av mycket hög kvalitet och ett optimalt resultat. Han är en utmärkt
lagspelare som verkligen inspirerar och utvecklar andra. Robert vill göra skillnad och han har
en förmåga att kunna driva på ett utvecklingsarbete. Han är lyhörd mot kunden, har en
mycket hög ambitionsnivå och hans engagemang är kombinerat med en stor ödmjukhet.
Sammanställningen baseras på svar från 9 kollegor och kunder som lämnat svar anonymt mars 2013.
Detta har analyserats av Per Frykman Per Frykman AB. 070-624 00 58

Resultat jag vill uppnå åt mina kunder
Med bred expertis och erfarenhet som ingenjör och med ett kreativt affärssinne tillför jag ett
ovärderligt kunnande till företag som vill utveckla och effektivisera sina systemstöd. Med
modern teknik och agila metoder driver jag utvecklingsarbetet framåt och får det komplicerade att verka enkelt. Jag identifierar förbättringsmöjligheter och kommer med nya idéer
som tillför ett mervärde för kunden.
Jag skapar resultat med hög kvalitet och visar ett starkt driv genom att vara en kreativ och
engagerad lagspelare som inspirerar och utvecklar andra. Framför allt arbetar jag i företag
som behöver hjälp med agila utvecklingsprojekt där kvaliteten står högt i fokus. Bäst arbetar
jag som utvecklare, arkitekt eller scrummaster med ansvar för att driva utveckling framåt i
ett högt tempo där resultatet alltid är i fokus.

