
David webbutvecklare med ett brinnande intresse för front-end
utveckling, David trivs bäst när han får jobba med utveckling som
fokuserar på en tydlig och användarcentrerad design. Då väcks hans
driv och passion. Lösningsorienterad är också ett ord som är synonymt
med David. Lägg där till en strävan efter att leverera, att tänka utanför
boxen att och uppnå bästa möjliga resultat i de projekt som han deltar
i.

Uppdrag i fokus

Kundportal - Systemutvecklare
Safexit | 2020

Safexit tar fram brandskyddsritningar baserade på planskisser. Via
kundportalen kan kunderna beställa brandskyddsritningar och bifoga
underlag med tillhörande information. Kunderna kan sedan följa
orderstatus och leverans samt godkänna korrektur eller utföra
justeringar på brandskyddsritningar direkt via applikationen.

Whinny - Systemutvecklare
Staby Gård | 2019

Whinny är ett webbaserat verktyg som hjälper hästägare och
hästföretagare att planera och hålla koll på sina hästar. Med Whinny
sköter hästägare och hästföretagare all planering kring sina hästar på
en och samma plats och får enkelt koll på exempelvis medicinering,
veterinärbesök, hovslagare, foder och träning.

Tekniker

David Gunbrant
david@webking.se

0737257899

David Gunbrant
Webbutvecklare

.NET
Angular
API
ASP.NET
C#
CSS3
HTML5
JavaScript
React Native
SASS
TypeScript
ASP.NET Core 2.0
Git
Git-Flow

mailto:david@webking.se
tel:0737257899


jan 2020 - apr 2020
Linköping

Scrum Git REST C# MS SQL Microsoft Azure LESS Git-Flow

DevOps TypeScript Webapi Angular GraphQL Entity Framework Core

NET.Core Continous Delivery

Kundportal - Systemutvecklare
Safexit

Safexit tar fram brandskyddsritningar baserade på planskisser. Via kundportalen kan
kunderna beställa brandskyddsritningar och bifoga underlag med tillhörande
information. Kunderna kan sedan följa orderstatus och leverans samt godkänna
korrektur eller utföra justeringar på brandskyddsritningar direkt via applikationen.

Kundportalen är byggd på en modern arkitektur och tekniken som används i systemet
är baserat på teknik som angular, asp.net core 3.1, webapi, rest api, graphql, c#,
typescript, less, ms sql, entity framework, azure, git, git-�ow och azure dev ops med
continuous integration och delivery.

dec 2019 - jan 2020

JavaScript Git Adobe Photoshop Android Git-Flow React Native

React.js Expo

Grand Prix - Apputvecklare
Gokartuthyrningen

Utveckling av mobilapplikation till Gokartuthyrningen Linköping för att enkelt och
snabbt kunna fota vinnarna i ett avklarat race. När vinnarbilden tagits med hjälp av
kameran i appen centreras bilden inuti en vinnarkrans och valfri text och information
kan sedan appliceras på bilden. När bilden är färdigredigerad kan den enkelt spridas
via mail och sociala medier via appens inbyggda delningsmöjligheter.

nov 2019 - jan 2020
Linköping

JavaScript ASP.NET jQuery Git HTML5 C# MS SQL

Entity Framework Continous Integration Microsoft Azure MVC CSS3

LESS Git-Flow Bootstrap Webapi Electron Continous Delivery

SignOn -Webbutvecklare
Storbildsfabriken

SignOn är en digital signage mjukvara utvecklad för att möta framtidens krav på
�exibilitet och teknik. SignOn möjliggör styrning av oändligt antal skärmar över hela
världen. Dessutom är den automatiserad och kan läsa många olika källor live.

SignOn är utvecklad på en modern arkitektur med ett content management system
där publicering av av content och administration för skärmarna sker. På respektive
skärm och kiosk körs en spelare utvecklade på Electron som kommunicerar med
content management systemet och får information pushad till sig.

Projekt och uppdrag



aug 2019 - okt 2019

Git HTML5 C# Continuous Delivery Microsoft Azure CSS3 LESS

Automapper OOP DDD Git-Flow Arkitekt TypeScript Angular

GraphQL Entity Framework Core Bootstrap 4 Continous Delivery

ASP.NET Core 2.x

Whinny - Systemutvecklare
Staby Gård

Whinny är ett webbaserat verktyg som hjälper hästägare och hästföretagare att
planera och hålla koll på sina hästar. Med Whinny sköter hästägare och hästföretagare
all planering kring sina hästar på en och samma plats och får enkelt koll på exempelvis
medicinering, veterinärbesök, hovslagare, foder och träning.

Applikationen är byggd på en modern arkitektur som följer SOLID principerna och
tekniken som används i systemet är single page application teknik som angular,
asp.net core webapi, rest api, graphql, c#, typescript, less, ms sql, entity framework,
azure, git, git-�ow och azure dev ops med continuous integration och delivery.

maj 2019 - sep 2019

Git REST C# Entity Framework Continous Integration Microsoft Azure

Unit Test DDD Web API Git-Flow TypeScript Angular

Continous Delivery ASP.NET Core 2.0 MS SQL

ERP System - Systemutvecklare
Webking

Utveckling av ERP (Enterprise Resource Planning) system för Webkings interna
verksamhet. I ERP systemet kan användare hantera kunder, kontakter, projekt,
ärenden, tidrapportering, försäljning, serviceavtal, support mm. Systemet är
skräddarsytt för att passa verksamhetens behov och används dagligen av personal.

ERP systemet är byggt på en modern arkitektur som följer SOLID principerna och
tekniken som används i systemet är singel page application teknik som angular,
asp.net core, webapi, graphql, c#, typescript, less, ms sql, entity framework, azure, git,
git-�ow och azure dev ops med continuous integration och delivery.

jan 2019 - jul 2019
Linköping

ASP.NET Git C# Entity Framework HTTPS Continous Integration

Microsoft Azure SSL SASS DevOps BankID TypeScript Angular

Continous Delivery Azure Blob Storage MS SQL

SafeItUp - Systemutvecklare
SafeUp AB

Safeitup är ett modernt, tryggt och oberoende sätt att koppla sina ägodelar till sig med
digital spårbarhet och som ökar chanserna till att få tillbaka ägodelar vid förlust.
Slutkunden kommer åt sitt konto med hjälp av BankID och kan registrera obegränsat
antal ägodelar i sitt konto som lagras i den cloud tjänsten Safeitup.

Safeitup är utvecklad på asp.net som backend med microsoft sql server i botten,
frontend delen av systemet är utvecklat i angular med modern responsiv webbdesign
baserat på bootstrap 4 och fontawesome. Allting driftas och hostas i Microsoft Azure
med ärendehantering, källkodshantering , continuous integration och delivery via
azure devops.



aug 2018 - feb 2019

JavaScript Git SASS Firebase React Native Expo

High Score - Apputvecklare
Webking

Utvecklade av IOS/Android applikation för att med hjälp av Facebook-inloggning och
Firebase databas kunna spara highscores för olika spel och på så sätt kunna tävla med
vänner.

mar 2018 - jan 2019

Git JSON HTML5 REST Responsive design SASS Adobe Photoshop

CSS3 Android Ionic Framework API Material Design Hybrid app

Lunch appen - Apputvecklare, dev-ops
Kvartersmenyn

Lunch appen - Sveriges största och mest använda Restaurang-guide
Design och utveckling av appen Lunch för företaget Kvartersmenyn AB. Varje vecka
ansluter ca 20 restauranger till Kvartersmenyn som i dagsläget har cirka 1 500
anslutna restauranger i 46 städer runt om i Sverige.

Var vill du äta lunch idag? Använd Lunch appens karta för att se restauranger nära dig
eller använd sökfunktionen för att hitta rätt restaurang. Om lunchen var god, varför
inte spara restaurangen som favorit? Lunch-appen erbjuder en mängd funktioner för
att hjälpa dig hitta en god lunch till ett pris som passar just dig!
Roller i projektet har varit app och webb-utvecklare, designer, ux/interaktionsdesigner
och projektledare.

Appen �nns för Android på Play Store och följer Material Design pattern för hur
ikoner, menyer, navigering ska se ut.
Appen �nns för iOS på App Store och följer där Apples design guidelines för hur
ikoner, menyer, navigering ska se ut.

aug 2018 - dec 2018
Linköping

Git Twitter Bootstrap SASS Reactive programming

Apputvecklare
Zenterio AB

Utveckling av mobilapplikation i ramverket React-native för ett projekt mot Zenterio.
Jag tillhörde ett team som var med och utvecklade en interaktiv integration mellan
Twitter och Daily-motion.
Hade även ansvarig för versionshanteringen (Git/git-�ow) över alla artefakter av
projektet.



mar 2018 - dec 2018
Linköping

JavaScript PHP Wordpress HTML5 phpStorm SASS

Adobe Photoshop CSS3 MySQL Apache Responsive design

Tillgänglighet - WCAG 3.0

Musikverket - Webbutvecklare
Statens Musikverk

Musikverket.se är en välbesökt webbplats, med �era olika verksamheter. Webking har
löpande förvaltat, utvecklat och optimerat Musikverkets webbplatser. 
Resultatet är en modern, mobilanpassad webbplats med ny design, förbättrad
funktionalitet, tillgänglighet, och sökbarhet.

Webking AB mar 2018 - pågående

Flimmer jul 2016 - aug 2016

STRIX Television AB jul 2015 - aug 2015

Arbetsgivare

Systemvetenskap
Linköpings Universitet (Linköping)

2016 - 2019

Kultur, Samhälle & Mediagestaltning
Linköpings Universitet

2013 - 2016

Utbildning

4 Mycket hög kompetens

Adobe Photoshop CSS CSS3 Git Git-Flow LESS Scrum

3 Hög kompetens

Adobe After E�ects Adobe Premiere Pro Angular API ASP.NET ASP.NET Core 2.0

Bootstrap Bootstrap 4 C# Entity Framework Entity Framework Core HTML5

JavaScript JSON OOP Responsive design SASS SCSS/SASS Tillgänglighet - WCAG 3.0

Twitter Bootstrap TypeScript UX-design Webapi

Kompetenser



2 Medelkompetens

.NET Android Apache ASP.NET Core 2.x Automapper Continous Integration

Continuous Delivery DDD DevOps Expo Firebase Hybrid app Ionic Framework

jQuery Material Design Microsoft Azure NET.Core phpStorm React Native

Reactive programming REST Wordpress

1 Grundläggande kompetens

Arkitekt Azure Blob Storage BankID Continous Delivery Electron expo.io GraphQL

HTTPS Java MS SQL MVC MySQL PHP React.js SQL SSL Unit Test

Unity

Svenska Modersmål

Engelska Flytande

Språk


