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Sammanfattning
De senaste åren har jag arbetat med design- och produktansvar huvudsakligen inom
Telecom med fokus på användbarhet och kundupplevelse. Bland annat har jag tagit
hand om product roadmap, projekt- och arbetsledning, kravhantering och
specifikationer, interaktionsflöden, segmentering, positionering, brand och image,
design och produktportfölj av mobila VoIP telefoner, GPS navigation och audio
produkter. I min roll som Product Manager hade jag en central roll mellan produktion,
försäljning, utveckling och kunderna med kundnytta i fokus.
Jag har ett stort intresse för innovativ teknik och affärsutvecklingsområden, gillar
utmaningar – inte minst ett variationsrikt och utvecklande arbete inom ”hands-on”projekt. Därför har jag kunskaper inom en rad olika områden som sträcker sig långt
utanför kompetensen från min grundutbildning.
Kärnan i min grundutbildning är varumärkes- och systemutveckling av produkter
och tjänster utifrån affärsmässiga krav på lönsamhet, kundnytta och excellent
användarupplevelse över produktens hela livscykel.
Arbetslivserfarenhet
Egen verksamhet, Cronpix Stockholm 2010.03 Konsultuppdrag inom varumärkesbyggande aktiviteter med reklam, webb, interaktion
och produktutveckling.
Product Manager, Wayfinder/Vodafone Group Lund, Skåne 2009.10-2010.02
Konsultuppdraget handlade om att fasa ut Wayfinders navigationsprodukter till
Vodafone Location Services. Wayfinder var en del av teleoperatören Vodafone Group.
Ansvarig för översättning av markandsplaner och kundernas behov till produktkrav och
specifikationer. Identifierade, planerade och prioriterade produktidéer till att maximera
avkastning på investeringar i tekniska resurser och kundlojalitet genom en excellent
användarupplevelse i navigationsprodukter.
Lanserade navigationsprodukter i 8 västeuropeiska marknader med 300k + aktiva
användare på iOS (iPhone), Android, Symbian och andra Java-baserade telefoner som
Blackberry. #1 navigationsapp i Storbritannien, Apples App Store redan 2 veckor efter
lanseringen.
Product Manager, Lund IP Products AB Lund, Skåne 2007.01-2009.10
Anställdes som Head of Design med ansvar för användarupplevelse och övergripande
design kring trådlösa bredbandstelefoner samt företagets brand och image. Kort efter
detta även ansvarig för produktportföljen, marknads- och konkurrensbevakning,
business cases och solutions, kundnytta samt marknadsföring av VoIP och audio
produkter.
Ledde arbete med framtagning och management av VoIP demoprodukter. Interaktionsdesign,
produkternas beteendeschema och user interface. Tog även fram konsument- och
demoförpackningar samt reklammaterial, produktkoncept och manualer. Byggde företagets
webbplats. Förberett företagets närvaro på CEBIT-mässan.

IT Manager and Industrial Designer, Lundinova AB Lund, Skåne 2006.01-2006.12
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Arbetet började med IT-ansvar varefter skiftade Sebastians arbetsuppgifter till att helt
handla om design och marknadsföring.
Delaktig i projektledarutbildning. Projektansvar för företagets intranät och hemsida. Byggde upp en
ny visuell identitet till Lundinova AB. Lade grunden till Lund IP Products grafiska profil och deltog i
arbetet med finansieringsprocessen av VoIP projektet som senare ledde till Lunds IP Products AB.
Ansvarade för prototyp framtagning, hantering av demoprodukter och reklammaterial i VoIP
projektet. Interaktionsdesign och user cases.
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Senior Designer, Sirill design Lund, Skåne 1999-2006
Designuppdrag för exempelvis AstraZeneca, DORO, PreciseBiometrics, Hordagruppen,
Daloplast, Axelent, Isaberg Rapid AB, Skeppshult Foundry, batida, Lund University.
Koncept, design och produktionsunderlag av förpackningar. Tog fram en komplett visuell identitet
med förpackningar, riktlinjer till inredning och arkitektoniska lösningar. Profilarbete och
profilelement som logotyper. Produktkoncept till konsumentprodukter. Sjösatte 30-tal webbplatser
från konceptskiss till publikation på nätet samt arbetat med underhåll och support av
webbplatserna. Utvecklade symbolbibliotek med font till DECT-telefoner.

Amanuens/universitetslärare
Design och teknisk konsult, Institutionen för Arkitektur och Husstyrelsen A, Lunds
universitet/Lunds Tekniska Högskola Lund, Skåne 1997-2004
Anställning började med administration av datorstudio, webbplatser och teknisk
support av institutionens avdelningar. Avslutningsvis arbetade Sebastian som lärare
med undervisning på design- och arkitektutbildningar, exempelvis kurser i Grafisk
design eller Visuell kommunikation.
Webbdesign, produktion and administration av institutionens alla webbplatser. Ansvarig för
webbprojekt och strategisk planering av en ny informationsstruktur och nya digitala undervisningsverktyg i samarbete med lärare, studenter och forskare.

Konsult, Academic Work, Lund/Malmö, Skåne 2001-2002
Extraarbete under utbildningen med studentuppdrag åt posten, postgiro m.
Utbildning
Lunds universitet/Lunds Tekniska Högskola, Lund — Master of Industrial Design
(312 ECTS) , 2005 Examensarbete genomfördes i samarbete med NASA, USA och
handlade om kommunikation i rymdfärjan. http://www.patrickwst.se/projects/hei_acs/
KOM4U AB, Uppsala — Ledarskapskurs i kommunikologi 4dgr, 2010/2011
Unionen, Stockholm — Ledarskapsutbildning, 2010/2011
Dataföreningen Kompetens, Stockholm — Expertråd om Digital Branding, 2007
Lunds universitet, Lund, Skåne — fristående kurser om 157,5 ECTS
— Ledarskap och medarbetarskap, Beteendevetenskap
— Media- & kommunikationsvetenskap: Retorik
— Datologi och MDI, Informatik, Multimedia för ingenjörer
— Matematik, Fysik, Holografi
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— Juridik, Polska, Teknikhistoria
Katedralskolan, Lund, Skåne — Naturvetenskaplig linje
Förtroendeuppdrag
1996 - 2001 Kassör i ekonomisk förening ID96
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1997 - 1999 Studentledamot i Husstyrelsen för A-huset på uppdrag av Studerande
Forum/designutbildningen
1996 - 1999 Studentledamot i utbildningsnämnden för Designutbildning på uppdrag
av Studerande Forum/designutbildningen
1996 - 1999 Programansvarig i Studerande Forum/arkitektur och design för A- och ID
studenternas fritidsaktiviteter såsom keramik, kroki, etc)
1996 - 1999 Fotoförman i Studerande Forum/arkitektur och design
Allmän teknisk kompetens
OS administration, utveckling, användare - MS Windows, Linux (Red Hat, Ubuntu),
uClinux, UNIX (Solaris), iOS, Android, Symbian, Mac OS X;
Programmering, webb - (X)HTML, JavaScript, php, css, xml, AJAX, MySQL, CMS
Manager för Java, objective-C och C++ utvecklingsteamen
Administration och konfiguration av Ethernet, WLAN, DNS, LDAP, domain, DHCP,
NAT, firewall, SQL, Asterisk, SIP och IMS, Subversion, Google Apps, Adwords och
Analytics, Apsis Newsletter Pro; mobil GPS Navigation och VoIP product ecosystem
Professionell och avancerad användare av Adobes produktportfölj, FinalCut, MS Office,
Solidworks, MS Visio, MS Project, SCRUM, Kanban, vattenfallsprojektering, RUP, PPS
Övrigt
B körkort.
Engelska och svenska i tal och skrift. Född i Warszawa, talar och skriver även på
polska.
Intresserad av sport och friluftsaktiviteter, foto, sociala utomhusspel, lika väl som caféliv
och att umgås med vänner. Sebastian gillar att resa och har besökt de flesta länder i
Europa samt Nordamerika. Numera bosatt i Stockholm.
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