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Jag har till stor del arbetat med CAD på ett eller annat sätt sedan 1985 och
har idag en både bred och djup kunskap i ämnet. Som person är jag lugn
och metodiskt, har en hög stresströskel och hanterar väl att ha många bollar
i luften samtidigt.
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Som utbildare sedan många år känner jag mig väldigt trygg och har lätt
för att anpassa mina utbildningar till kundens förmåga att lära sig. Många
av våra k under återkommer regelbundet och uppskattar mitt lugna och
pedagogiska sätt att lära ut hur programmen fungerar.
Jag är idag huvudansvarig för en 1-årig utbildning i Oslo där jag delar tiden
mellan att vara lärare, projektledare/marknadsförare och den som kontaktar
både nya studenter och företag (som kan tänkas anställa våra studenter).
Jag har idag ett mycket stort kontaktnät inom CAD-branchen i Norden
och är van att sammarbeta med återförsäljarna av CAD-programmen, och
många av dem använder sig av våra läroböcker i sina egna utbildningar.
FRITID
Jag spelar sedan många år tävlingsbridge (på relativt hög nationell nivå).

Jag har sedan 1995 arbetat i egen k onsultverksamhet inom CAD-
utbildning (AutoCAD, Mechanical, Inventor och Revit) och jag skriver
läroböcker för samma p rogramvaror.
CADMUM var det första företaget i Sverige som blev Authorized
Publishers av Autodesk.
Böckerna används på de egna utbildningarna samt säljs till företag, skolor
och många av de återförsäljare som säljer programvarorna. Böckerna säljs
i hela Norden.

Jag rider även (både dressyr och hoppning) några gånger i månaden.
Ridningen är ett utomordentligt bra sätt att fokusera tankarna på något
annat än arbete/vardag och få nytillskott av energi!

Som CAD-lärare är jag duktig på att entusiasmera mina elever och på ett
enkelt och pedagogisk sätt lära ut hur programmen fungerar. Jag utbildar
lika gärna i små grupper som större grupper, lika gärna ingenjörer/
arkitekter som gymnasieelever eller lärare.

Sedan några år är jag ägare till en Golden Retriever och det gör att vi
tillbringar en hel del tid ute i naturen. Tillsammans med min hund deltar
jag även i flera kurser anordnade av Munkedal Brukshundsklubb.

Information om CADMUM AB finns på
www.cadmum.com.
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ARBETSLIVSERFARENHET
2011-		

Ansvarig för en 1-årig CAD-utbildning (NorOff Fagskole i Oslo)

		Jag arbetar idag som huvudansvarig på en 1-årig CAD-utbildning i Norge.
		
		
		
		

Jag planlägger, utbildar och marknadsför NorOffs Tekniska Fagskole:s
CAD-utbildningar (i klassrum). På NorOff håller jag även föreläsningar i
presentationsteknik (för andra klasser) och ansvarar för ett projekt om
karriärutveckling (hur studenterna skall få arbete efter avslutad utbildning).

1995-		

Egen konsultverksamhet inom CAD-utbildning (CADMUM AB)

		Arbete som utbildningskonsult inom CAD (2D/3D inom AutoCAD 		
		
		
		
		
		

och Autodesk Inventor). Jag skriver även läroböcker till dessa program och
böckerna säljs/marknadsförs i hela Norden. Jag utbildar i egna lokaler och hos
kund. Jag utbildar ingenjörer/arkitekter, lärare och gymnasie/högskoleelever.
Vid några tillfällen har jag även fungerat som ”technical evangelist” på
Chalmers Tekniska Högskola. Jag är ensam ägare till CADMUM AB.

1991-1995

Utbildningsansvarig och datalärare i 4 år (DRT CAD Center)

		DRT CAD Center var en distributör till företaget Autodesk. Där var jag
		
		
		
		

ansvarig för alla CAD-programvaror inom Bygg. Även utbildningsansvarig för
alla de CAD-utbildningar företaget sålde in till t.ex Arbetsförmedlingen och
Länsarbetsnämnden. Jag planerade utbildningarna, hanterade kursdeltagarna
och externa lärare och var själv CAD-lärare för stora delar av kurserna.

1990-1991

Projektledare på reklambyrå (Progressive Marketing AB)

UTBILDNING
1991			

DIHM Marknadsekonom, i Göteborg (2 år)

1985			

Elteknisk postgymnasial utbildning i Trollhättan (2 år)

1982			

Naturvetenskapligt gymnasium i Uddevalla (3 år)

SPRÅK
Svenska		 Modersmål
Engelska		

Flytande i tal och väl i skrift

FÖRTROENDEUPPDRAG
BRF Ängsklockan

ordförande och sekreterare under flera år i den

			

bostadsrätts-förening jag tidigare har bott i (Kungsbacka)

BK Lyx		

ordförande under många år i Göteborgs då största

			bridgeklubb
Swedish Ladies

coach för det svenska damlandslaget i bridge under

Team			

några år (bland annat under EM på Malta 1999)

		Ansvarade för alla egna kundkontakter och arbetade med
		

annonser, kampanjer, trycksaker och mässor/utställningar.

1985-1990

Arbetade som elkonsult i 5 år (GEKAB/El & Hissprojekt AB)

		På båda dessa arbetsplatser arbetade jag även med intern CAD		
utbildning och var delvis ansvarig för företagens utveckling
		av CAD-systemen.
		

UTBILDNINGSKONSULT PÅ PROGRAMMEN
Idag arbetar jag som utbildningskonsult och författare av läroböcker inom CAD och utbildar i
programmen: AutoCAD och AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor och Revit.

REFERENSER
Christian Skyum
Daglig leder AOF Østfold (tidigare daglig leder på NorOff Tekniske Fagskole)
Mobil: +47 913 36 525
Hege Søstuen				
Forsvarsbygg (tidigare student på NorOff )
Mobil: +47 468 86 814			

