
 

Patrik Järbrink 
Jag heter Patrik Järbrink och bor i Kalmar. 
Som person ser jag mig själv som nyfiken, driven, social, och omtyckt både privat och i 
arbetslivet. Jag har en mycket hög arbetsmoral och gillar när det händer mycket. Gillar att jobba 
i team och är ofta den som får saker att hända, men jag är prestigelös i mitt samarbete. Jag 
gillar inte att sitta inaktiv och ser alltid till att det alltid finns något att göra. 
Jag försöker ofta bli ”spindeln i nätet” och få andra att arbeta tillsammans. Jag har ett stort 
intresse för teknik och jag är bred i min kunskap. Mitt intresse för teknik är inte bara 
jobbrelaterat utan det är också en del av min fritid. Jag har alltid varit engagerad i lagidrott på 
ett eller annat sätt och min största prestation inom idrotten är att jag varit en professionell 
spelare i innebandy i Schweiz, vilket både var roligt och utvecklande. 

                             Personliga uppgifter 
 
Namn 
Patrik Järbrink 
 
Ålder 
48 
 
Adress 
Slottsvägen 3a 
392 33 Kalmar 
 
Telefonnummer 
+46 (0) 768 549 303 
 
E-post 
patrik.jarbrink@outlook.com 
 
Körkort 
B 
 
Linkedin 
www.linkedin.com/in/patrikjarbrink 
 

Intressen 
 
Umgås med vänner 

Träna 

Golf 

Teknik 

 
Språk 
 
Svenska – Modersmål 

Engelska – Grundläggande 
yrkeskunskap  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senaste anställningar  
 
Play’n GO - DevOps Manager 
januari 2018 – januari 2020 

Ansvarig för att se till att infrastrukturen uppfyller de krav som verksamheten har. Det stora 
innan jag slutade, var att göra om applikationen från en stor monolitisk applikation till 
microservices. En stor del rollen jag hade var att se till att utvecklare och testare förstod 
tekniken och infrastrukturen som de faktiskt utvecklar och testar för. Leda DevOps-teamet som 
ansvarade för implementering av Kubernetes och andra infrastrukturlösningar. Ansvarig för de 
tjänster vi använde i AWS. Planera och hantera infrastrukturkostnader, hitta billigare och bättre 
lösningar. Hitta lösningar för att förbättra övervakning och SLA-krav. 

Vitec Mäklare Sverige - Driftansvarig/Teknisk konsult/Teknisk support 
augusti 2006 – januari 2018 

Hos Vitec var jag ansvarig för deras molnlösning och dess produktlivscykel som inkluderar. 
Övervaka att rätt tid spenderas på produkten enligt produktinvesteringsplanen. Planera och 
vara ansvarig för de planerade utsläppen. Producera rapporter och beslutsfattande dokument 
angående produktens lönsamhet. Vara ansvarig för att de planerade versionerna är 
kvalitetssäkrade. Skapa rapporter om användningsfrekvensen för produkten. Insamling och 
underhåll av både interna och externa produktutvecklingsförslag. Ta beslutsunderlag för 
uppdatering/utveckling av produkt. Se till att manualer och försäljningsmaterial är 
uppdaterade. Se till att kundservice har rätt dokumentation och support.  
Jag var också kontaktperson mellan affärsområdet och den interna IT-verksamheten och mitt 
ansvar i den rollen inbegrep att: 

 Utveckla och ansvara för drift-, utvecklings- och demomiljöer 
 Hantera interna frågor angående affärsområdets nätverksmiljö 
 Se till att IT-avdelningen uppfyller de förväntningar som ställs av affärsområdet 

 Ha kontroll över kostnaderna för drift av molntjänsten 
Dessutom hade jag också rollen som teknisk konsult för att hjälpa våra kunder med frågor och 
råd av teknisk art, där kunder ville ha hjälp med sina miljöer som indirekt påverkade vår lösning. 
Planera och implementera installationer av vår lösning och dess beroenden i kundens miljöer 
och även i vår egen molnlösning samt hantera andra allmänna tekniska projekt. Sist men inte 
minst, vara teknisk expertis inom: 

 Terminal Server-lösningar som Citrix, MS RDS. 
 Installation SQL Server installation och administration 
 Test av nya lösningar i våra egna produkter 
 Microsofts applikationscertifiering 
 Utgivningar av nya versioner 

 
Cybernetics – Teamchef support & Product specialist/Pre-sale 
augusti 1999 – augusti 2006 

På Cybernetics avslutade jag som teknisk pre-sale samt teamchef för support och dessutom 
ansvarig för den interna driften. Innan det jobbade jag som supporttekniker. Som 
supporttekniker och pre-sale var jag ansvarig för våra produkter inom infrastruktur, främst 
migreringsverktyg, backup och recovery, hantering i Active Directory och inventeringsverktyg. 
De viktigaste dagliga uppgifterna var kontakt med leverantörer och att ge support till slutkunder 
och återförsäljare. Var fortlöpande teknisk support till säljarna vid kundmöten. Delta i och ge 
tekniska presentationer vid seminarier. Som teamchef för support och ansvarig för den interna 
driften innebar detta bland annat att ansvara för supportens personalplanering av första och 
andra linjestöd. Se kontinuerligt till att supportfrågor togs om hand enligt fastställd process och 
enligt överenskommelse och leda och delta i förbättringsarbetet kring den interna 
supportprocessen. Ansvarig för Cybernetics dagliga drift och planering av den interna 
driftsmiljön (Windows och AD-miljön). 
 
 
 
 



Arbetslivserfarenhet 
 
Play’n GO – DevOps Manager 
jan 2018 till jan 2020 

Vitec AB – Driftansvarig/Teknisk 
konsult 
aug 2006 till jan 2018 

Cybernetics – Produkt Specialist 
aug 1999 till aug 2006 

KappAhl – Butikförsäljare 
mars 1998 till  aug 1999 

Innebandyproffs Schweiz 

dec 1996 till dec 1997 

Bonver Video Data – 
Reklamtionsansvarig/Lagerarbetare 
nov 1994 till dec 1996 

Lidingö Mackan – Egen företagare 
1994 

Lidingö Allstäd 

aug 1993 till 1999 

Högsätra Skola – Elevassistent 
jan 1993 till juni 1993 

Shell Rasta AB – Industriarbete 
jan 1989 till dec 1992 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Senaste utbildningar och kurser  
 
SAFe - DevOps Course (4.6) Scaled Agile 
September 2019 

 
LabCenter – Administrera SQL Server 2008 R2 
mars 2012 (5 dagar) 
 
New Horizons – Konfigurera och felsöka Windows Server 2008 Terminal Services 
oktober 2010 (5 dagar) 
 
Malmö Högskola – Programmering med VisualBasic.NET grundkurs 7,5 hp-k 
juni 2007 – november 2007 

 
Cornerstone - Implement and Manage Active Directory 2003 
januari 2005 (5 dagar) 

 
Cornerstone - Implement and Manage Active Directory 2000 
januari 2003 (5 dagar) 

 
Jönsson & Lepp - Manage SQL Server 2000 
january 2001 (5 dagar) 

 
Komvux (yrkesutbildning) – Data/IT 
januari 1998 – januari 1999 
med inriktning Administration, textbehandling B Standardprogram Data, operativsystem, datalogi Data, 
Windows grundkurs Data, Windows forts. Presentation, Layout, Internet Datorkunskap, Lokala Nätverk 
Data, Windows NT, fördjupning Lokala nätverk Pc-Datorer Data, Programmering/Internet. 
 
Data för ungdom, inriktning grafik 
augusti 1992 – september 1992 (8 veckor) 
 
Gymnasium – Verkstadsteknik, Skärholmen, Stockholm 
HT 1988 
 
Grundskola – Högsätra Skola, Lidingö 
1979 – 1988 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


