
Ansökan   gällande   Webbredaktör   med   ansvar   för  
CMS-support,   PAR   2020/169  
Andreas   Wieslander  
Telefon:   0739588963  
E-post:   andreas@chromatic.se  

Arbetsuppgifter  
Som   en   del   i   supportteamet   kommer   du   ge   stöd   och   support   till   universitetets   användare   av   våra  
CMS   samt   verktyget   Akeneo   som   används   för   att   skapa   våra   kurs    och   programbeskrivningar   i  
vår   nya   digitala   utbildningskatalog.   Den   vi   söker   kommer   att   ha   det   övergripande   ansvaret   för   att  
ta   emot   och   fördela   ärenden   i   vårt   ärendehanteringssystem   och   för   behörighetshantering   i   vårt  
webbverktyg   Drupal.   Du   kommer   främst   att   ge   användarna   stöd   och   utbildning   i   att   skapa   och  
publicera   innehåll    För   att   kunna   stödja   webbredaktörerna   i   organisationen   krävs   god  
språkkänsla   och   kunskap   om   hur   du   bäst   skriver   för   webben.   Det   kräver   goda   kunskaper   om  
sökoptimering,   tillgänglighet   och   användbarhet.   Det   gäller   att   ge   webbanvändarna   en   lösning  
snabbt,   professionellt   och   på   ett   trevligt   sätt.  

I   mitt   förra   jobb:    Webbredaktör   med   ansvar   för   CMS-support    gav   jag   stöd   och   support   till  
universitetets   användare   av   våra   CMS-system.   Jag   tog   såg   även   till   att   vårt   eftersatta   system  
WordPre    uppdaterade    till   ny   tandard   till amman    med   IT enheten   amt   drev   igenom   att   den  
skulle   få   en   officiell   systemägare   (Mattias   Jacobsson).  

Jag   hade   då   det   övergripande   an varet   för   att   ta   emot   och   fördela   ärenden   i  
ärendehanteringssystemet   STIG.   99%   av   problemen   löste   jag   själv   som   first-line   support   och  
skickade   vidare   resterande   ärenden   till   respektive   expert.  

Utöver   stöd   och   support   var   min   starka   sida   att   utbilda   våra   redaktörer.   Mitt   personliga   mål   var  
att   lära   dem   såpass   mycket   att   de   inte   skulle   behöva   support   i   framtiden.   Jag   har   fått   många  
goda   rekommendationer   för   hur   jag   kommunicerar   via   text,   samtal   och   inspelade   föreläsningar,  
och   online in truktioner   

Jag   har   goda   kunskaper   inom   alla   områden   som   gäller   webb,   och   bevisad   erfarenhet   från  
ökoptimering,   tillgänglighet   och   användbarhet    Det   är   vårt   att   tala   gott   om   ig   jälv,   å   jag  

hoppas   att   ni   läser   rekommendationerna   nedan   istället.  



  

Kvalifikationer  
1. Krav   akademisk   utbildning   inom   exempelvis   medie-   och  

kommunikationsvetenskap,   journalistik   eller   utbildning   som   arbetsgivaren  

bedömer   likvärdig  

2. Krav   på   tidigare   arbete   med   digital   kommunikation,   gärna   via   InfoGlue   och  

Drupal  

3. Krav   på   utbildning   i   att   skriva   klarspråk  

4. Krav   på   kunskap   om   tillgänglighet   och   användbarhet  

5. Krav   på   kunskap   om   webbanalys  

6. Krav   på   minst   två   års   erfarenhet   av   liknande   arbete  

7. Krav   på   erfarenhet   av   att   arbeta   med   stora   komplexa   webbplatser  

8. Krav   på   mycket   goda   kunskaper   i   svenska   och   förmåga   att   uttrycka   sig   väl   i   tal  

och   skrift  

9. Krav   på   goda   kunskaper   i   engelska  

10. Meriterande   med   arbete   inom   offentlig   förvaltning.  

 

1. Tre   års   studier   på   Högskolan   på   Gotland   med   en   fil.   Kand   i   Spelutveckling   och  

Interaktiva   medier.   

2. Jag   har   arbetat   i   Infoglue   sedan   2009   och   Drupal   sedan   det   annonserades   som  

nästkommande   system   på   Göteborgs   universitet.  

3. Jag   gissar   att   det   endast   är    som   har   denna   utbildning   formellt,  

men   jag   har   fått   många   goda   rekommendationer   på   min   LinkedIn-sida   om   mina  

pedagogiska   kvalitéer.   Jag   har   även   skrivit   instruktioner,   filmat,   och   felrapporterat  

under   mina   nära   fyra   år   som    Webbredaktör   med   ansvar   för   CMS-support ,   och  

inte   min   närmaste   chef   under   denna   tiden   har   inte   framfört   några   som   helst  

klagomål   eller   önskemål   om   ändringar   eller   förbättringar   på   detta   planet.  

4. Jag   bedömer   min   erfarenhet   och   kunskaper   inom   detta   som   mycket   goda,  

speciellt   efter   studier   och   arbete   inom   just   användar-scenarion.  



5 Jag   bedömer   min   erfarenhet   och   kun kaper   inom   detta   om   mycket   goda   och  

använder   gärna   alla   Googles   verktyg,   Firefox’s   web   console,   tredjeparts   verktyg  

för   hem idepre tanda   

6. Jag   har   utfört   detta   exakta   jobbet   på   denna   exakta   arbetsplatsen   under   nära   fyra  

år,   e   gärna   mina   rekommendationer   läng t   ned   i   bilagan    Rekommendationer   

7. Jag   vill   åter   igen   hänvisa   till   mitt   tidigare   arbete   som    Webbredaktör   med   ansvar  

för   CMS support    där   jag   arbetade,   fel ökte,   och   utbildade   inom   univer itetet   

flera   hundra   olika   siter,   och   hundratals   redaktörer.  

8 Jag   har   under   de   ena te   nära   fyra   åren   an varat   för   att   nå   fram   till,   hjälpa,   och  

utbilda   våra   flera   hundra   redaktörer.   Jag   hoppas   att   deras   goda   vitsord   under  

Rekommendationer   duger   

9. Jag   talar   flytande   engelska.   Min   fil   Kand   i   spelutveckling   är   skriven   på   engelska.  

Jag   jobbade   under   1,5   år   på   en   engel ka   pelfirma   där   vi   enda t   talade  

engelska.   Stora   delar   av   arbetet   som    Webbredaktör   med   ansvar   för  

CMS support    utförde   jag   på   engel ka,   e   gärna   rekommendationen   från   Anna  

Spyrou   i   bilagan    Rekommendationer .  

10 Jag   har   jobbat   inom   offentlig   förvaltning   om   an tälld   2009 2011   

Jag   har   jobbat   inom   offentlig   förvaltning   som   konsult   2012-2016.  

Jag   har   jobbat   inom   offentlig   förvaltning   om   an tälld   2016 2019   

Som   webbredaktör   behöver   du   vara   serviceinriktad   och   tycka   om   att   hjälpa   människor.   Du  
kommer   att   finnas   mitt   i   verksamheten   och   behöver   därför   ha   lätt   för   att   knyta   kontakter   och  
kunna   samarbeta   med   olika   delar   i   en   stor   organisation.   God   kunskap   om   och   intresse   för   de  
regelverk   och   planer   som   styr   universitetet   eller   annan   offentlig   förvaltning   är   viktigt   för  
anställningen.   För   att   tjänsten   ska   passa   dig   behöver   du   ha   en   väl   utvecklad   pedagogisk  
förmåga   och   ett   stort   tålamod   med   människor.  

I   mitt   tidigare   jobb   som    Webbredaktör   med   ansvar   för   CMS-support    älskade   jag   att   hjälpa  
människor.   Aldrig   förr   har   jag   varit   så   bra   på   ett   jobb.   Jag   blev   snabbt   bekant   med   alla  
hundratals   redaktörer   på   universitetet   och   lärde   mig   deras   kunskapsnivå   och   hur   man   bäst  
möter   dem   efter   dera    ön kemål    

 



  



Rekommendationer  
Nedan   följer   rekommendationer   tagna   från   min   profilsida   på    linkedin.com/in/andreas-wieslander ,  
alla   skrivna   om   mitt   senaste   jobb   på   Kommunikationsenheten:   webbredaktör   med   ansvar   för  
CMS-support.   Två   av   dessa   rekommendationer   kommer   från   Kommunikationsenhetens   egna  
CMS-förvaltning   och   borde   beaktas   noggrannt.  
En   av   dessa   rekommendationer   kommer   ifrån  ,   som   denna   månaden   började  
tim-vikariera   på   Kommunikationsenheten.     känner   mig   väl   då   jag   hjälpt     när    
började   som  .  
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 
 

 

 




