
Johan är en driven, organiserad och engagerad kille som brinner för
utveckling och IT. Johan har ett stort intresse för app- och
webbutveckling och arbetar gärna med programmeringsspråk som
React Native, React, Angular, JavaScript, TypeScript, HTML5, CSS3 m�.

Johan har även ett starkt intresse för UI/UX, samt användarcentrerad
utveckling och design. Detta återspeglas även i Johans personlighet.
Kvalitet och funktionalitet ligger i fokus på allt han tar sig an.

Uppdrag i fokus

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.

SignOn - Webbutvecklare
Storbildsfabriken | 2019 - 2020

SignOn är en digital signage mjukvara utvecklad för att möta
framtidens krav på �exibilitet och teknik. SignOn möjliggör styrning av
skärmar och kiosker över hela världen. Dessutom är SignOn
automatiserad och kan läsa in content från olika källor.

Tekniker

Johan De Groot
johan@webking.se

0768554854

Johan de Groot
Webbutvecklare

React.js
React Native
JavaScript
CSS
Git
UX design
Scrum
Java
SASS
Agile Methods
HTML5
Angular
ASP.NET
C#
CSS3
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jan 2020 - apr 2020
Linköping

ASP.NET Git REST C# MS SQL Entity Framework

Continuous Delivery Continous Integration Microsoft Azure LESS Git�ow

TypeScript Webapi Angular GraphQL NET.Core Dev ops

Kundportal - Systemutvecklare
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 iOS CSS Git Adobe Photoshop Android Git�ow

DevOps 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 jQuery Git HTML5 REST MS SQL Entity Framework

Continous Integration Microsoft Azure MVC CSS3 LESS Git�ow

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 skärmar och kiosker över hela
världen. Dessutom är SignOn automatiserad och kan läsa in content från olika källor.

SignOn är utvecklad på en modern arkitektur. Ett content management system där
publicering av av content och administration av skärmarna och kiosker sker. På
respektive skärm och kiosk körs en spelare utvecklade på Electron som får information
pushad via content management systemet.

Projekt och uppdrag



aug 2019 - dec 2019
Linköping

Git HTML5 C# Continous Integration Microsoft Azure CSS3 LESS

Automapper OOP DDD Git�ow 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
Linköping

Git REST C# Entity Framework Continous Integration Microsoft Azure

LESS Git�ow TypeScript Webapi Angular GraphQL

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 Entity

Angular DIBS Continous Delivery Azure Blob Storage MS SQL

SafeItUp - Webbutvecklare
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.



dec 2018 - feb 2019
Linköping

JavaScript iOS SASS Android Firebase React Native React.js

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.

aug 2018 - dec 2018
Linköping

Git Cloud Twitter Bootstrap SASS TwitchTV React.js daily motion

steam

Lead Developer
Zenterio

Ledning och utveckling av front-end för ett projekt mot Zenterio. Produkten
(FlatFishTV) integrerar streamingplattformen Twitch och spelbutiken Steam i en
cloudlösning för att visualisera streams med spelinformation.

dec 2017 - dec 2018
Linköping

Apache JavaScript SEO PHP Wordpress Git HTML5 Ubuntu

Responsive design SASS CSS3 nginx phpMyAdmin SCSS

Redis Cache Plesk MySQL Tillgänglighet - WCAG 3.0

Webbutvecklare
Statens Musikverk

Musikverket.se är en välbesökt webbplats, med �era olika verksamheter. Robert har
löpande förvaltat, utvecklat och optimerat Musikverkets webbplatser. Resultatet är en
modern, mobilanpassad webbplats med ny design, förbättrad funktionalitet,
webbtillgänglighet, sökbarhet och säkerhet som är lättare att använda och arbeta
med.

Webking AB apr 2018 - pågående

Media Markt nov 2015 - dec 2018

GAME okt 2011 - nov 2015

Arbetsgivare

Systemvetenskap (Kanditat)
Linköpings Universitet (Linköping)

2016 - 2019

Utbildning



4 Mycket hög kompetens

Angular Bootstrap Bootstrap 4 Git Git�ow HTML5 Responsive design

3 Hög kompetens

Angular 7 ASP.NET ASP.NET Core 2.0 ASP.NET Core 2.x Automapper C# Cloud

Continous Delivery Continous Integration CSS CSS3 Customer Relationship Management

Entity Entity Framework Entity Framework Core HTTPS JavaScript jQuery LESS

MVC React Native React.js Scrum SEO Tillgänglighet - WCAG 3.0 Twitter Bootstrap

TypeScript UX design Webapi Wordpress

2 Medelkompetens

Adobe XD Agile Methods Android Continuous Delivery DDD Dev ops DevOps

Electron Expo expo.io eXtreme Programing (XP) Firebase Firebase Real-Time Database

iOS Java Microsoft Azure MS SQL MySQL NET.Core nginx OOP PHP

REST SASS SCSS SSL steam TwitchTV

1 Grundläggande kompetens

Apache Arkitekt Azure Blob Storage BankID daily motion DIBS GraphQL

phpMyAdmin Plesk Redis Cache Ubuntu

Kompetenser

Svenska Modersmål

Engelska Flytande

Språk

Vinnare av bästa produkt Zenterio AB 2018

Engagemang och publikationer


