Hej!
Vad skönt att du är intresserad i min kompetens! Jag letar efter en ny tjänst, helst inom
optikområden. Jag är ingenjör inom teknisk optik och bildanalys (examensår 2001,
Tyskland). År 2002 tog jag dessutom magisterxamen på det Svenska LCD centret i
Borlänge. Sen dess har jag fördjupat och använt mina kunskaper och färdigheter i olika
projekt inom optik, både som anställd och konsult. Jag har även varit återförsäljare för
optiska system. Sedan 2006 har jag arbetat framförallt mot fordonsindustrin och med
programutveckling inom .NET. (Se bifogad CV)
Nu söker jag kontakt med företag och institut i Stockholmsområdet som kan ha behov
av en mångsidig och språkkunnig ingenjör med min yrkesbakgrund. Jag har stor
erfarenhet av interdisciplinär forskning och har även ambition för eventuell
forskarutbildning inom optik. Genom mina utbildningar har jag lyckats förvärva bred
kännedom om kvalitetsarbete, projektledning inom industri, komplexa system och
tekniska detaljer, både inom optik och besläktade branscher.
Framförallt är jag interesserad av fiberoptik, laseroptik och spektrometri men jag är
prestigelös och öppen för alla ämnen inom optik, bildanalys och dess användning, gärna
inom R&D.
Just nu bor jag i Dalarna men området erbjuder få jobb i min yrkeskategori och jag
söker därför en tjänst i Stockholm med omnejd.
Med vänliga hälsningar,

Gunther Schmidt

Gunther Schmidt | Kvarnberg 122 | SE-79498 Orsa | Tel: +46 (0)70 341 99 06 | gunther@kvarnberg.se

CV – GUNTHER SCHMIDT
MINA YRKESAMBITIONER
Jag vill utveckla och fördjupa mina kunskaper inom teknisk
optik och dess användningsområde. Gärna i ett större eller
internationell företag där jag kan utveckla min karriär och
använda mina språkkunskaper.

SAMANFATTANDE KOMPETENS
Under de senaste 13 åren har jag arbetat med forskning och utveckling, mestadels inom
optikområdet. I denna tid har jag haft olika roller, både som processstöd inom
tillverkning,
utvecklingsingenjör
för
provmätningar,
drifttagning
av
optiska
mätutrustningar, egenföretagare, konsult och projektledare för utvecklingsgrupper inom
universitet och högskola. Under de sista 4 åren har jag även arbetat
med
programutveckling i Microsoft.NET, service och installation samt utveckling av ett
Vinnova finansierad forskningsprojekt och är koordinator för ett disciplinöverskridande
forskningsprojekt avseende vildlevande björnar (se gärna sista sidan för länkning till
websidorna).

ERFARENHETER
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Arbete med Case studies och prototyputvecking inom optik
Arbete som projektledare och handledare inom forskning
Process stöd i tillverkningsindustri, även offertberednng och instyrning i
produktion enligt QS ISO 9001 och ISO 14001 (automotive).
Kundkontakt, Produktutbildning hos kunden
Programmeringsarbete i LabView och Visual Studio 2005/2008
Hantering av sensorer, optiska komponenter och mätutrustning
Anpassing av elektronikartiklar
Arbete i team, även internationell
Arbete i disciplinöverskridande projekt
Tradefairs, både som utställare och besökare
Arbete som återförsäljare för Tec5 (monolithiska spektrometer) och CBL (Optisk
kommunikationsutrustning)

Exjobbtema:
2001 Diplom ingenjör Teknisk Optik och Bildanalys: Simulation och modellering av
reflexionsytor i LCD Displaytillverkning och testproduktion i renrumsmiljö. (Optrex
Europe GmbH – Babenhausen Tyskand)
2002 Master of Science Display Technologies: Utveckling av datorstyrd lasermätsystem
för vinkelmätning av LC molekyler mot substratyta enligt ”Crystal Rotation Method”
(Swedish LCD Center –Borlänge, se bild ovan)

Gunther Schmidt | Kvarnberg 122 | SE-79498 Orsa | Tel: +46 (0)70 341 99 06 | gunther@kvarnberg.se

UTBILDNINGAR
Eftergymnasial utbildning

2004
2010
2007
2006
2005
2001
2001
1997
1997
1992

- 2011
- 2008

- 2002
- 2001
- 1997

Olika kurser i företagsekonomi och marknadsföring
Microsoft Silverlight 4.0
Microsoft Certified Professional Developer (.Net)
Tunnplåtskursen (SSAB)
Växtkraft Mål 3
Master of Science Display Technologies
Migration till Sverige
Diplom Ingenjör Technische Optik und Bildverarbeitung
Praktik i elektronikverkstad
Utbildning som lärare med 8 månaders utlandsvistelse i Sydamerika

ANSTÄLLNINGAR OCH BEFATTNINGAR
2008 - 2011
2006 - 2008
2006
2002 - 2006

2002
2001
2000
1997
1990

-

2002
2001
1999
1997

Utvecklare, Skibar Systems AB, Orsa
Praktikant, Naturguide, Arbetssökande och Volontär
Offerttekniker/Projektledning, Finnveden Metal Structures AB, Mora
Egetföretagre, Konsult Teknisk utveckling,
Kunder: Arbetsmiljöverket, Arbets Livs Institutet, Vägverket, Mora
Armatur, mm.
Projektanställning Case Study, Stiftelsen Teknikdalen
Forskningsingenjör, Högskolan Dalarna / Swedish LCD Center
Process stöd, Optrex Europe GmbH, Tyskland
Studentisk arbetskraft, Fachhochschule Darmstadt (Tyskland)
Varierande, ej tekniska befattningar

DATOR & SPRÅKKUNSKAPER
Datorkunskaper
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Maple V
LabView
Matrox Inspector (16bit)
Olika raytracing- skiktberäkning- och CAD-program
Ad Oculos
x86 baserade hardvaror både server, notebook och klienter
Microsoft OS (alla utom Vista, Server 2008 och nyare)
Microsoft Office Paket (1997 – 2007)
Visual Studio 2005/2008 och SourceSafe
Microsoft IIS Server 6 & 7
Microsoft SQL Server 2005/2008
Adobe PhotoShop och Corel Draw
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Språkkunskaper
−
−
−
−
−

Tyska : modersmål
Svenska: flytande i tal och skrift
Engelska: flytande i tal och skrift
Franska: bra i tal och skrift
Spanska: bra i tal, sämre i skrift

UTLANDSVISTELSER
−
−
−
−

Humanitär hjälptransport till Lettland (Riga)
2 månaders praktik som lärare i tysk-kolombiansk skola i Kolumbien 1994,
därefter forskningssemester 1996 i Kolumbein
5 månaders praktik som ingenjör (optik och bildanalys) hos AlmaCafé
(Universtitet Manizales, Kolumbien), Congress Solid State physics, Cartagena
Permanent utlandsvistelse sedan 2001 i Sverige

INTRESSEN
Mina intressen är väldigt blandad. Jag är intresserad i allt jag inte än vet och har
ambitionen att kunna klara mig på egen hand om detta behövs. Jag är
räddningssimmare, dykare, seglare och har svart bälte i taijutsu. Jag jagar och läsa
böcker, bygger och renovera hus, laga mat och tycker om att tillbringa tid med min
sambo och mina två barn. Om jag har tid över så jobbar jag ideelt som naturguide,
förläsare eller utveckla hemsidor.

REFERENSER
Referenser kan lämnas på begäran

Hyperlänkar
Vänligen kopiera länkarna in I adressfältet av din HTML-browser.
3D Laserscanner
http://www.bjorn-vildmark.com/Default.aspx?pg=e6eb8cfa-71b6-462f-bc662ae5a27fc0a0&detail=b9064c0c-b5cf-4af1-8dc7-448c870e2010#49724964d8ac-43ac-970d-e46dd4741a2f
CO2 Sensor
http://www.bjorn-vildmark.com/Default.aspx?pg=e6eb8cfa-71b6-462f-bc662ae5a27fc0a0&detail=a860e269-05db-407f-8a01-e2d9d74ce80f#49724964d8ac-43ac-970d-e46dd4741a2f
http://www.bjorn-vildmark.com/Default.aspx?pg=e6eb8cfa-71b6-462f-bc662ae5a27fc0a0&detail=a860e269-05db-407f-8a01-e2d9d74ce80f
Dispaly Ergonomics Study
http://www.nes2008.is/media/files/PerNylenComparisonofVisualErgonomicso
nCRTandLCDscreens.pdf
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