semcon
Tjänstgöringsbetyg

Jan Bohman, 670604-6239, har arbetat på Semcon Product Information AB sedan 2013-12-01. På
grund av rådande konjunkturnedgång som drabbat Semcon Product Information AB, vilken har
gett upphov till arbetsbrist inom bolaget, har vi tyvärr varit tvingade att säga upp Jan Bohman till
förmån för övriga arbetsmarknaden.
Jan har varit anställd som TeknikinformatörjAffärsutvecklare på Semcon Product Information i
Karlstad under tiden 2013-12-01- 2014-06-14. Tjänsten har varit en tillsvidareanställning.
Jans arbetsuppgifter som TeknikinformatörjAffärsutvecklare har i huvud sak varit att jobba i
uppdrag mot Green Tech Marine.
Jan har under denna tid varit engagerad i uppdrag inom olika kompetensområden där Jans
arbetsuppgifter i huvudsak har varit att skapa manualer och metoder för dokumentframtagning.
Jan har även ansvarat för del av införsäljningen till Green Tech Marine.
Jan har skött sina arbetsuppg ifter på ett utomordentligt sätt och är
mycket målinriktad och ambitiös. Jan är också noggrann och mycket kompetent då det gäller att
att ta fram metoder för dokumentation.
Jan är en utomordentligt uppskattad arbetskamrat som har mycket god förmåga att samarbeta
med olika typer av människor.
Jag vill på detta sätt önska Jan lycka till, och ger honom våra allra bästa rekommendationer för
liknande ell er andra typer av arbetsuppgifter.

Semcon Product Information Sweden AB

Manager Semcon Product Informatiop Sweden AB, Karlstad

Semcon är ett globalt teknikföre/ag inom ingenjörstjänster och produktinformation Vi har närmare 3 000 medarbetare
med djup edarenhet frän manga olika branscher, Vi utvecklar teknik. produkter, anläggningar och informationslösningar
utmed heta utvecklingskedjan och erbjuder även en mängd ljänster och produkter inom btand annat kvalitet, utblfdmng
och metodikutveckfing. Semcon ökar kundernas försäljning och konkurrenskraft genom mnovativa lösningar. design och
genuin ingenjörskonst. Koncernen har en omsättning på 2.5 miljarder kronor och verksamhet pe fler än 45 orter i
Svenge, Tyskland, Storbntannien. Brasilten, Ungern. Indien, Kma, Spanien och Ryssland

~ SÖRMAN
TJ ÄNSTGÖ RINGSBETYG
Jan Bohman, 670604-6239 har varit anställd vid Sörman Information AB fr o m
2006-05-08 t o m 2009-12-31, då han slutar sin anställning på grund av arbetsbrist.
Jan har under tiden 2009-08-11 - 2009-12-3 1 varit arbetsbefriad.
Jan Bohman har under sin anställning tjänstgjort som informationsingenjör vid värt
kontor i Göteborg.
Befattningen som informationsingenjör har i huvudsak inneburit att arbeta med
teknisk infonnationldokumentationsproduktion samt teknisk illustration. l arbetet
har även ingått internutbi ldningar i produktionsverktyg All addin och XML.
Befattningen har ställt mycket höga krav på ansvarskänsla i arbetet samt samarbetsförmåga, internt och externt.

Höga krav har ställts på goda teoretiska grundkunskaper och yrkeskunskaper samt
god muntlig och skriftlig uttrycksfOrmåga.
Höga krav har även ställts på god förmåga att leda och informera i arbetet, god
arbetskapacitet, god problemlösningsförmåga samt att ha positiv inställning till nya
arbetsuppgifter och ny teknik.
Jan har mycket väl motsvarat de krav som företaget ställt på honom. Han har
utomordentligt goda teoretiska grundkunskaper och yrkeskunskaper samt är
utomordentligt noggrann i sitt arbete.
Jan har mycket god skriftlig uttrycksförmåga. Han är mycket initiativrik med mycket
god samarbetsförmåga och han har mycket god förmåga att knyta nya kontakter,
både inom och utom företaget. Jan är mycket ordningsam med mycket god problemlösningsfOrmåga och är dessutom mycket uppslagsrik.
Jan har god muntlig uttrycksförmåga. Han är en ansvarskännande person som har
god förmåga att infomlera i arbetet. Jan har god arbetskapacitet med ett gott omdöme
och ett korrekt uppträdande samt han är positiv ti ll nya arbetsuppgifter och ny teknik.
Vi vi ll även framhå ll a, aU Jan är en mycket kompetent och erfaren teknisk informatör, med många strängar på sin lyra. Han behärskar såväl ett anlägga målgruppens
perspektiv på en informationsprodukt, till att på en väldigt djup teknisk nivå engagera sig i de tekniska fortsättningarna för produktionsverktyg och - miljöer som
används i yrket.
Mot bakgrund av ovanstående vill vi ge Jan Bohman våra allra bästa rekommendationer och önska honom lycka ti ll.

G~en ~
Sara Påhlsson - Human Resource

T j ä ns tgörings bet y g
Sigma Information Design AB är ett konsultföretag med ca 240 anställda. Företaget erbjuder
och utvecklar tjänster inom avancerad teknisk information och informationslösningar. Sigma
Information Des ign AB ingår i tjänstekoncernen Si g ma AB med ca 900 anställda.
Jan Bohman (670604-6239) har varit an ställd på Sigma Information Design AB under
perioden 4/8-03 t.o.m. 1115-06, då han slutar på egen begäran.
Jan har arbetat som informationsingenjör på Volvo Buss AB. Arbetsuppgifterna har främst
bestått av att ta fram serviceinformation och servicebulJetiner för Volvo Bussars produkter,
huvudsakligen inriktat på mekanik. Jan har ansvarat för att samla in all nödvändig
information och bildunderlag för att kunna författa servicehtteraturen. informationen har
produc erats i Volvos SGML-baserade sys tem Epic. Jan har använt lndesign, Acrobat
Profess ionai samt Adobe Illustrator för bildhantering samt för arbete med el-scheman.
Arbetet har krävt god stilistisk förmåga, gott typografiskt öga samt god uppfattning om
samspel mellan text och bild .
Jan är som person lösningsorienterad och han har utfört sina arbetsuppgifter med
noggrannhet och engagemang. Vi vill lämna Jan våra rekommendationer och önskar honom
samtidigt lycka tiU i fortsättningen.

Göteborg den 17/8-2006

Helena Johansson
A vdel ningschef
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Tjänstgöringsbetyg
Ingenjör I Teknikinformatör Jan Bohman, 670604-6239, har varit anställd som konsult
vid ProTang AB:s Örebrokontor under tiden 1/102001 -13/22003 då vi tyvärr tvingas säga
upp Jan på grund av arbetsbrist
ProTang är ett av de större konsultföretagen i Mälardalen med verksamheten
koncentrerad runt ett helhetsutbud av ingenjörstjänster inom El & anläggning,
Automation & data, Elektronik, Mekanik, industriell IT samt teknikinformation via
dotterbolaget Te - information. Uppdragen är av varierande längd, i snitt fem månader,
och utförs endera på plats hos vår kund eller från något av våra lokalkontor. ProTang AB
har nu totalt ca 180 anställda.
Under sin anställning har Jan arbetat med uppdrag inom Teknikinformation.
Ing. Jan Bohman har utfört samtliga sina uppdrag på ett noggrant sätt. Jan är ambitiös
och ställer krav avseende kvalitet på sitt arbete. Han är positiv och tar sig an nya
utmaningar med stor entusiasm. Jan har varit en mycket uppskattad arbetskamrat, som
alltid iakttagit ett hedrande uppträdande i alla avseenden.
Det är därför vi med största nöje kan lämna Jan våra goda rekommendationer. Vi önskar
honom all lycka i framtiden, både privat och i yrkeskarriären.

Ger Åström
Ch f Region ÖstlVäst
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Tjänstgöri ngsbetyg

Jan Bohman, född, 67 06 04 - 6239 har varit anställd som Teknikredaktör vid
Caran Teknikinformation AB under tiden 1998-02-09 till 1999-11-31.
Jans uppgifter har varit att arbeta som teknisk redaktör och teknisk illustratör för
olika tekniska publikationer, manualer, broschyrer etc. Jan har fullt ut ansvarat för
de uppdrag han tilldelats och arbetar mycket självständigt. Vid flera tillfällen har
Jan även tagit ansvar för projekt och då agerat som projektledare. Han har då
tillsammans med projektmedarbetarna sett till att kundens önskemål uppfyllts,
samt hållit ordning på tidplan samt nedlagd tid.
Rollen som teknisk redaktör/-illustratör ställer höga krav på teknisk
allmänkompetens i kombination med ett enkelt och pedagogiskt språk. Jan
uppfyller dessa krav oerhört väl och har en god förmåga att arbeta effektivt och
sj äl vständigt.
Jan Bohman har gjort ett utmärkt arbete under sin tid hos oss, och vi kommer att
sakna hans insatser framöver.
Då Jan är en kompetent och lojal person har det varit ett nöje att ha honom
anställd. Jag kan därför ge Jan Bohman våra allra bästa rekommendationer och·
önskar honom lycka till i sitt fortsatta yrkesutövande då han denna dag slutar på
egen begäran.
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Christer Öhrman
Avdelningschef

Caran Systems AB

Caran Systems AB
Postadress
Box 5445
402 29 Göteborg

Besöksadress
Vädursgatan 6

Telefon
031 ·3353620

Telefax
031 - 335 9708

E-post

Webbadress
www.caran.se

Org.nr
556549-5065
Säte: Göteborg

Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

Handläggare. tfn

TJÄNSTGÖRINGSBETYG
Jan Bohman, personnr 670604-6239, anställdes vid SJ Maskindivision
1990-03-01. Jan har innehaft en tjänst som teknisk redaktör vid vår
teknikenhet i Stockholm.
Arbetsuppgifterna har inneburit att i digital miljö skapa dokument för den
personal som, på våra verkstäder, arbetar med underhåll av SJ lok och
vagnar. I huvudsak har det gällt dokumenttyper som underhållsinstruktioner, tekniska beskrivningar, reservdelsförteckningar samt felsökningsinstruktioner m. m.
J an har även deltagit i olika projekt och arbetsgrupper för övergripande
planering av Maskindivisionens dokumenthanteringsverksamhet. Han har
också tagit fram kravspecifikationer över underhållsdokumentation i samband med beställning av nya järnvägsfordon samt granskat leverantörens
dokumentation i samband med fordonsleveransen.
J an Bohman har på ett utmärkt sätt ufört sina olika arbetsuppgifter. Han
har mycket god kunskap i att hantera texter och bilder i digital miljö. Han
har god stilistisk förmåga, är mycket noggrann, samarbetsvillig och kreativ.
Då han nu på egen begäran avslutar sin anställning vid SJ vill vi lämna
honom våra allra bästa rekommendationer och önskar honom lycka till
med sitt nya arbete.

Stockholm 1998-03-02
SJ Maskindivision
TeI<Fenhetei)
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Huvudsakliga arbetsuppgifter:

ANLÄGGNING OCH UNDERHÅLL
Reparatör rörliga styrkan 1988-06-13--fortfarande.
Reparatör rörliga styrkan 1987-06-09--88-03-08 (tillfälligt anställd).
Ovriga upplysningar
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Vivi-Anne Pedersen
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BILLERUD

BETYG

E.IOr-.g • STORA gruppen

Efternamn

FödelseAr

BOHMAN

1967

Samtliga förnamn

-mån

-dag

-nummer

1061 041 6239

Utlandakt medborgarskap

Jan

-----

Anställningsår

1988
Avflyttningsår

1989

-mån

-dag

1 06 1 13
-mån

-dag

1 08 1 04

SYSSELSÄTTNING
Arbetad tid
år
mån

Arb'etets art

Noteringar

ANLÄGGNING OCH UNDERHÅLL
1

2

Reparatör.

BETYG OCH OVRIGA UPPLYSNINGAR
Senaste lön

Arbetskunnighet

Uppförande

Hedrande

God

Ovriga upplysningar

Jan Bohman slutar S1n anställning på egen begäran.
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UPPGIFTER FOR ARBETSLOSHETSKASSAN
Pensicn utgår med

Kr/år

I

LO

o
,..:.

Q)

e --

Antal dagar

I

Kronor per dag

Semesterersättning har utbetalts för
har utbetalts för
Permitteringslön
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B'eträflande ifyllandet se anvisningarna
Lås outnyttjade utrymmen

Originalexemplar för den anställde

