konsultprofil

Björn Wismén
Björn Wismén
Björn är en senior konsult som har arbetat som scrum master och lean och agil
coach under flera år. Han har även mycket lång erfarenhet som
systemutvecklare vilket bidrar till att han på ett effektivt sätt kan hjälpa
företag och organisationer att nå sina agila mål. Björn drivs av att förstå
organisationers behov och effektivisera, utbilda och leda team åt rätt håll.
Björn har mycket lätt att sätta sig in i kundernas problemområde och hans
sociala förmåga bidrar till ett väl fungerande team som drivs av arbetsglädje
och inspiration.
Expertområden
Agil coachning, lean och scrum master.
Stödja team med hög fokus på kodkvalitet och
användbarhet gärna genom att arbeta med BDD
och TDD.
Metodkompetens
Agile, Lean, Kanban och Scrum
Testdriven utveckling(TDD)
Behavior driven development(BDD)
Specification by Example
Teknisk kompetens (verktyg/teknikområden)
SharePoint, .NET, C#, ASP.NET / MVC, JavaScript,
WCF, WPF, Visual Studio, TFS, Git, SQL Server,
ReSharper
Branschkompetens
Offentlig sektor
Dokument- och ärendehantering
E-handel
Transport/Logisitk

Bakgrund
Födelseår: 1972
Befattning: Agil Coach
Kurser







NLP business practitioner, Coach2Coach
Certified scrum master, Crisp
Accelerated agile, Dan North
RUP
UML
Projektledning

Certifieringar
 Certifierad Scrum Master, Scrum alliance,
2013
 TS: .Net Framework 3.5 Windows
Presentation Foundation Applications, 2009
 TS: Microsoft SharePoint 2010, Configuring,
2010
 TS: Microsoft SharePoint 2010, Application
development, 2010
Anställningar
Rednaw AB 2012 –
byBrick Development AB 2007 – 2012
Knowit AB 1999 – 2006
Resco AB 1998 – 1999
Cap Gemini Sogeti AB 1996 – 1998
Kontakt
Mail: bjorn@rednaw.se
Mobil: 0735-155270
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Björn Wismén

Roll/Kompetensområde: Agil coach

Agil coach

Organisation: Arbetsförmedlingen är en nationell myndighet som finns i hela
landet. Arbetsförmedlingen har 320 arbetsförmedlingar i elva så kallade
marknadsområden. Huvudkontoret finns i Stockholm och arbetsförmedlingens
organisation leds av generaldirektören.

Arbetsförmedlingen
Jun 2014 – ff

Uppdragsbeskrivning: Agil coach
Björns roll är att coacha team och organisation i Arbetsförmedlingens agila
resa. Detta innebär allt från att stödja utvecklingsteam i det dagliga arbetet
som t ex sprintplanering, retrospektive osv till mer övergripande
organisationsfrågor som hur de olika avdelningarna ska bli agila tillsammans.
Björn är en av två agila coacher på enheten Extern digitalisering där det finns
ca 100 medarbetare.

Utveckling av intranät

Roll/Kompetensområde: Agil coach, .Netutveckling

friendsOf
Dec 2013 – Mar 2014

Organisation: friendsOf är ett nätverk av företag som hjälper varandra till
framgång. Nätverket är till för att medlemmarna ska kunna få hjälp med att
hitta uppdrag, få stöd i ekonomiska frågor osv.
Uppdragsbeskrivning: Björns roll var att få igång ett mindre team så att ett
intranät kunde implementeras kontinuerligt. Björn bidrog även som utvecklare
till ca 20% av tiden.

Migrering av
applikationer i Lotus
Notes till SharePoint
Lantmännen
Sept 2013 – Okt 2013 (10%)

Roll/Kompetensområde: Coach och migreringsmentor
Organisation: Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk,
maskin, energi och livsmedel. Lantmännen ägs av drygt 33 500 svenska
lantbrukare, har cirka 8 600 anställda och närvaro i 22 länder. Projektteamet
bestod av 4 medlemmar.
Uppdragsbeskrivning: Migrering av applikationer i Lotus Notes till
SharePointmiljö.
Björn tog fram en strategi för hur Lantmännen kan på ett enkelt sätt migrera
data från applikationer i Lotus Notes.
Han hade ansvaret att visa hur data kan extraheras från Lotus Notes till annan
miljö. Björns lösning inkluderade en tredjepartsprodukt och Microsoft SQL
Server. När data hamnat i SQL Server kan det importeras till valfri miljö.

Utveckling av dokumentoch ärendehanteringssystem, projekt Vidar

Roll/Kompetensområde: .Netutveckling, agil coach
Organisation: Försvarsmakten är en statlig förvaltningsmyndighet som svarar
under försvarsdepartementet. Björn deltog i projektet Vidar. Projektteamet
bestod av ca 50 medlemmar.
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Försvarsmakten
Mar 2012 – Nov 2013

Uppdragsbeskrivning: Utveckling av ett dokument och ärendehanteringssystem åt försvarsmakten. Systemet utvecklades i Visual Studio för SharePoint
2010.
Björn arbetade som agil coach och SharePointutvecklare i ett utvecklingsteam
som bestod av 13 utvecklare. Av dessa 13 var Björn en av 3 utvecklare som
hade en mer framträdande coachande roll. Ca 50% av Björns tid gick åt till agil
coachning.
Arbetet innebar testdriven och agil utveckling i Visual Studio (.Net/C#).
Behaviour Driven Development(BDD) användes för att bryta ner krav som
implementerades mha Specflow. I arbetsuppgifterna ingick även att precisera
verksamhetens krav och verifiera hur de bäst kan realiseras i SharePoint 2010.

Utveckling- och
migreringsprogram,
Notes till SharePoint

Roll/Kompetensområde: .Net-utveckling, agil coach, scrum master

Försvarsmakten
Feb 2011 – Feb 2012

Uppdragsbeskrivning: Försvarsmaktens intranät och interna applikationer var
utvecklade i Lotus Notes. Uppdragets mål var att utveckla och migrera dessa
applikationer till SharePoint 2010. Målen med de nya applikationerna var att
de så långt som möjligt ska anpassas till SharePoint standard.

Organisation: Försvarsmakten är en statlig förvaltningsmyndighet som svarar
under försvarsdepartementet. Projektteamet bestod av 15 medlemmar.

Björns roll i projektet har varit agil coach och .Net-utvecklare. Agil utveckling
med scrum/pps som projektstyrningsmetod i den mån de går att kombinera.
Utredning och kartläggning av applikationer i Lotus Notes. Modellering och
utveckling av applikationer i Visual Studio (.Net/C#) för SharePoint 2010.
Utveckling av applikation i Visual Studio (.Net/C#) för inläsning av data från
Lotus Notes till SQL Server. I arbetet ingick även att ta fram metoder för att
upprätthålla hög kvalitet på migrerad data. Ca 30% av Björns tid gick åt till agil
coachning.

Roll/Kompetensområde: Systemutvecklare .Net

Utveckling av
integrationstjänst
Lantbrukarnas riksförbund
Samköp
Okt 2010 – Dec 2010 (50%)

Organisation: LRF Samköp ingår i Lantbrukarnas Riksförbund och arbetar för
att sänka inköpskostnaderna för de som arbetar inom de gröna näringarna
samt för sina medlemmar. Björn utförde projektet ensam. Utöver detta deltog
även personer från verksamheten.
Uppdragsbeskrivning: Projektets mål var att skapa rutiner och system för att
importera data från Excel till SQL Server för användning på deras
intranät(SharePoint 2010). Importen av data gjordes med SQL Server
Integration Services(SSIS). Utvecklingen av importrutinen utvecklades i Visual
Studio 2008 (.Net/C#). För att skapa rapporterna på intranätet användes SQL
Server Reporting Services(SSRS). Ett antal webbparts utvecklades i Visual
Studio 2010 (.Net/C#).
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Björn Wismén
Björns roll i projektet var SharePointadministratör, SharePointutvecklare,
Systemutvecklare och DBA. Utveckling av SSIS-paket i SQL Server Business
Intelligence development Studio samt Excel add-ins i Visual Studio 2010.
Modellering samt implementering av databas i SQL Server 2010. Konfigurering
och utveckling SharePoint 2010.
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Björn Wismén
Utveckling av intranät

Roll/Kompetensområde: SharePoint-utvecklare .Net

byBrick
Sept 2010 – jan 2011 (50%)

Organisation: byBrick AB är ett it-bolag som arbetar inom systemutveckling,
affärsutveckling och drift & infrastruktur. Projektteamet bestod av 3
medlemmar.
Uppdragsbeskrivning: Installation och Utveckling av byBricks intranät i Visual
Studio för SharePoint 2010. Ett antal webbparts utvecklades för intranätet.
Björn roll i projektet var att installera, konfigurera och utveckla byBricks
intranät i SharePoint 2010 i Visual Studio 2010 (.Net/C#).

Utveckling av intranät
och integration med
affärssystem

Roll/Kompetensområde: Agil coach, systemutvecklare

Bra Barnkläder Sverige AB
Mar 2009 – dec 2010 (50%)

Uppdragsbeskrivning: Utveckling av intranät i SharePoint och integrering av ehandelssystemet Magento för redovisning och faktureringsunderlag.

Organisation: Bra Barnkläder är ett e-handelsföretag inriktat mot försäljning
av barnkläder på nätet.

Björns roll var primärt som agil coach och scrum master, men bidrog även som
utvecklare vid behov. Lösningen bestod av flera moduler där bl a en läste in
data från e-handelssystemet till SQL Server och data presenterades på
intranätet med hjälp av business connectivity services. I lösningen ingick ett
flertal workflows för att hantera försäljning, fakturering och betalningar. All
utveckling gjordes i Visual Studio (.Net/C#). Björn implementerade och
designade även webshopen samt betallösningar som Klarna och DIBS. Ca 50%
av Björns tid gick åt som agil coach.

Integrering av
affärssystem i
webbportal
Lexicon
Mar 2009

Roll/Kompetensområde: Systemutvecklare
Organisation: Lexicon är Sveriges största privata utbildningsgrupp och finns
idag på 28 orter i Sverige och har bl a affärs-, it- och grafiska utbildningar.
Projektteamet bestod av 2 medlemmar.
Uppdragsbeskrivning: Utveckling av en service för att integrera ett
affärssystem med en webbportal. I uppdraget ingick även att modellera och
förändra befintlig databas. Björn arbetade som systemutvecklare i Visual
Studio (.Net/C#).
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Utveckling av intern
tjänst
Lantbrukarnas riksförbund
Konsult
Jan 2009

Roll/Kompetensområde: Systemutvecklare
Organisation: Lantbrukarnas riksförbund Konsult är specialiserad på tjänster
inom ekonomi, affärsutveckling, IT-användning och juridik. Verksamheten
finns på 135 platser i landet.
Uppdragsbeskrivning: Utveckling av intern webbplats för att hantera chat
mellan LRF Konsults anställda. Björn utförde projektet ensam. Utöver detta
deltog även personer från verksamheten.
Björn utvecklade en webbplats i ASP .Net med Visual Studio 2008 (.Net/C#) för
att tillhandahålla chat mellan anställda. Chaten lagrades i en Microsoft SQL
Server 2005 databas.

Utveckling av dokumentoch ärendehanteringssystem
Sveriges Riksdag
Okt 1999 – Jun 2009

Roll/Kompetensområde: Systemutvecklare, databasadministratör, scrum
master och agil coach
Organisation: Riksdagens uppgifter är att stifta lagar, besluta om skatter och
bestämma statens budget. Riksdagen granskar också regeringen och de
statliga myndigheterna. Dessutom har riksdagen stort inflytande på
utrikespolitiken.
Uppdragsbeskrivning: Under åren 1999 – 2009 har Björn haft flera olika
uppdrag, därav den breda floran av nämnda roller. Alla delprojekt har ingått i
projektet att konstruera ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem åt
Sveriges riksdags. Antalet projektmedlemmar har varierat från ca 15 till 25.
Björn har varit med och utvecklat riksdagens dokument- och
ärendehanteringssystem, samt systemet som hanterar personuppgifter om
riksdagens ledamöter. Systemen är byggda i Microsoftmiljö med språken
Delphi och C#(.Net). Björn var ansvarig för krav, arkitektur och lösning av
flertalet applikationer på Sveriges riksdag. Arbetet bedrevs agilt och Björn var
även ansvarig för att utbilda riksdagen och öka deras it-kompetens. Ca 20% av
tiden har gått åt som agil coach och scrum master.

Diverse projekt
1996 – 2007

FMV – Utveckling av minröjningssystem (.Net/C#, Agile/XP)
Telia GSM AB – Utredning / kartläggning av billingsystem
Sydsten – Utveckling av stödsystem inom transportbranchen
ASG Logistics AB – Nyutveckling av order-, lager- och faktureringssystem
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