
                                 

 

Kort om Simone Björklund! 

 

 

Ålder: 29 

Utbildning: .NET 

Favoritapp: Just nu är det audible-appen 

Favoritspel: Mass Effect 

Om jag var en superhjälte skulle jag vara: antagligen någons sidekick! 

 

 

Varför valde du att läsa just .NET-utveckling? Och varför just IT-Högskolan? 

Jag testade på en del c# innan jag valde utbildning och jag tyckte det kändes som ett bra 
förstaspråk att lära sig som ny till programmering. IT-högskolan valde jag för jag hade läst 
bra saker om skolan och det som lockade mig mest var de 6 månader praktik som ingick i 
utbildningen. 

 

Du har fått jobb på din LIA-plats? Grattis! Berätta om din nya arbetsplats! 

Fick jobb hos Antura som ligger vid Domkyrkan. Det är ett produktbolag som utvecklar ett 
projektplaneringsprogram som de säljer till många olika kunder, bland andra SAAB, 
Husqvarna, Göteborgs stad och BankID. Det är ett mellanstort företag med ca. 50 anställda 
och hela produktutvecklingen finns i Göteborg. Det är en väldigt trevlig arbetsplats där vi 
jobbar i teams och jag kände mig välkommen från dag ett.  

 

Hur har det varit att plugga på IT-Högskolan? 

Det har varit väldigt bra, känner att jag har lärt mig hur mycket som helst. Bra lärare, bra 
uppgifter och arbeten, lagom snabb takt framåt och trevliga klasskamrater.  

 

Vad gjorde du innan du började din utbildning? 

Jag har varit evig student större delen av åren efter gymnasiet och pluggat många olika 
ämnen, vissa jag har examen i. Jag gillar att lära mig och kände att jag ville hitta ett yrke där 
jag kan fortsätta lära mig även i jobbet och därför passar mig systemutveckling väldigt bra.  

 

Vad gör du om 5 år? 

Är på ett framtida jobb och trivs! 

 

 



                                 

 

 

Vi tar pulsen på Simone! 

 

5 snabba  

 

Bio   Hemmafilm 

Buss   Spårvagn 

Vår                                                            Höst 

Vitt                                                            Svart 

Radio                                                       Spellista 

 

 

 

 

Stort Lycka till på nya jobbet Simone! 

            


