
Camilla Westin  

Ormingeringen 22  

132 33 Saltsjö-Boo 

 

Mobil: 073 753 13 08                                  

Email: camilla@webstin.se 

Hemsida: http://www.camillawestin.se 

GitHub: https://github.com/camilla-westin  

Linkedin 

Körkort: Ja 

CV 
Utbildning 

Campus Hultsfred YH-Utbildning 

Webbutveckling med inriktning musik, film och spel. 

2011- 2013 

Stockholms gymnasieskola för Scenkonst, Skärholmen 

(Inriktning Musik)     

2005-2008 

 

Yrkeserfarenhet 

Comprend – Webbutvecklare/Testledare/Projektledare 

Oktober 2013 – Pågående 

Är anställd på Comprend sedan Oktober 2013. Min huvudsakliga roll är front-end utvecklare 

men jag har även varit projektledare och testledare.l 

http://www.camillawestin.se/
https://github.com/camilla-westin
https://www.linkedin.com/pub/camilla-westin/6b/48a/4a3


Webstin (Enskild firma) - Webbutvecklare 

Jag startade år 2012 en enskild firma som heter Webstin för att kunna fakturera vid behov.  

 

Universal Music Group - Webbutvecklare 

Praktik 20 veckor (2012-03-26 till 2012-06-03) och (2013-02-18 till 2013-04-28).  

Arbetade mellan praktikperioderna även som anställd 32 timmar i månaden på distans under 

studietiden. Mina huvudsakliga uppgifter var att bygga nya och uppdatera artisters hemsidor. 

Designade en del projekt själv men fick även projekt där jag byggde efter en annan designers mock-

up. 

 

Ericsson - Competence Manager 

Arbetade under kort tid hos Ericsson som assistent på ”Competence Management Service Delivery”. 

Jag hade hand om administrativa arbeten som att göra rapporter och statistik i Excel och Word, 

presentationer i PowerPoint, redigera bilder etc. 

 

Synskadades Riksförbund - Ledsagare  

Har arbetat som ledsagare till synskadade vid ett flertal tillfällen.  

 

Östbacka Förskola – Barnskötare Vikarie 

Innan jag bestämde mig för att studera webbutveckling så vikarierade jag på förskola i ett par år. 

 

Web skills 
HTML5 / (X)HTML / CSS3 / CSS / LESS 

Min starkaste sida är absolut CSS och HTML. Jag är även nyförälskad i LESS. 

 

JavaScript 

Grundkunskaper 

 

PHP 

Har ganska medel kunskaper. Har gjort en del egna plugin och speciallösningar till Wordpress. 



 

 

Wordpress 

Wordpress är mitt ”weapon of choice” i CMS världen och det CMS som jag gör mest utveckling i. Jag 

gör gärna egna teman från grunden eller använder Underscores som starttema. 

 

Episerver 

Har gjort front-end arbete i  Episerver CMS och har mycket bra redaktörskunskaper.  

 

Sharepoint 

Har redaktionell erfarenhet av Sharepoint. 

 

Design 

Jag har ingen formell designutbildning men tycker att jag har ett ganska bra öga. Jag gör själv 

designen på de hemsidor jag arbetar med i min egna firma. 

 

Photoshop 

Har bra kunskaper i Photoshop. 

 

Tillgänglighet 

Ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag har mycket bra koll på hur skärmläsare och talsynteser 

fungerar och strävar alltid efter att mina hemsidor ska vara tillgängliga för alla. 

 

Git 

Versionshantering är en viktig del i en utvecklares vardag och självklart något som jag behärskar. 

 

 

 

 

 

 

 



Andra skills 
Språkkunskaper 

Svenska som modersmål och mycket bra kunskaper i engelska. Jag kan även föra en enklare 

konversation på Spanska. 

 

Scrum 

Har erfarenhet att arbeta i agila projekt. 

 

Projektledning 

Har under min tid på Comprend fått erfarenhet att driva projekt av mindre karaktär. 

 

Projekt portfolio 

Comprend 

http://www.comprend.com 

Wordpress, CSS, HTML, PHP, Javascript 

Jag byggde siten från början men designen har gjorts om sedan dess. 

 

http://www.votesverige.se  

Wordpress, CSS, HTML, PHP, Javascript 

 

http://www.svenskdagligvaruhandel.se  

Tweakat ett köpt premium tema 

 

Har även jobbat med ett par intranät. 

 

Universal music group 

http://www.abbasite.com 

Webmaster, Wordpress, CSS, HTML, PHP 

 

http://www.comprend.com/
http://www.votesverige.se/
http://www.svenskdagligvaruhandel.se/
http://www.abbasite.com/


http://www.oskarlinnros.se 

Wordpress, CSS, jQuery, HTML, PHP 

 

http://www.johnossi.com 

Design, CSS, HTML, PHP 

 

http://www.nausemusic.com  

Design, Wordpress, CSS, HTML, PHP 

 

http://www.thomasstenstrom.se  

CSS, HTML, PHP, JavaScript 

 

http://www.synliga.com  

Design, Wordpress, HTML, CSS, PHP 

 

Webstin 

http://www.camillawestin.se 

Mitt arbete: Design, Wordpress, CSS, HTML, PHP, jQuery  

 

http://www.canisacademy.se  

Mitt arbete: Design, Wordpress, CSS, HTML, PHP 

 

 

Yrkesmässiga mål 
Att bli en Wordpressninja, att utvecklas i min programmering och att alltid sträva efter 

användarvänlighet, tillgänglighet och enkel stilren design. 

 

Personligt om mig 
Jag är extremt musikintresserad och går gärna på konserter och musikaler på fritiden. Jag spelar även 

musik själv och sitter ofta hemma vid min dator och spelar in låtar. 

http://www.oskarlinnros.se/
http://www.johnossi.com/
http://www.nausemusic.com/
http://www.thomasstenstrom.se/
http://www.synliga.com/
http://www.camillawestin.se/
http://www.canisacademy.se/


Jag älskar att resa och har varit i t.ex. USA, Colombia, Sydafrika, Indonesien och en hel del andra 

länder i Europa. 

Jag umgås mycket med mina vänner. Har alltid varit väldigt teknikintresserad och sitter mycket 

hemma och experimenterar med datorn, producerar hemsidor, surfar efter nya teknikgadgets,  läser 

bloggar och köper en hel del böcker inom webbutveckling. 

Bra att veta är att jag är hundrädd och vill gärna arbeta i en djurfri miljö. 


