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Namn: Kristoffer Viking Pomren
Född: 16.02.1990
Tel. 0440422649
E-post: pomren_kv@hotmail.com

Utbildning
Kimitonejdens skola, grundläggande utbildning.
Ålands sjömansskola, Vaktman och Fartygselektriker - Mariehamn 30.5.2009.
Kurser/Certifikat Brandkurs basic - Mariehamn 08.09.2006.
Livbåtsmanskurs - Mariehamn 24.08.2006.
Certifikat enligt nya köldmedieförordningen för kategori I (från Incert och Tukes)- STI
Stockholm januari 2012.
Marine High Voltage Safety (HV10), Ref.hv10 510377-201106 – Helsingfors
25.11.2011.
1-hjälpkurs – senaste Mariehamn 24.11.2016
Elsäkerhetsexamen 2 – Korsnäs 09.05.2012
Elbehörighet 3 – Esbo 15.05.2013
Elbehörighet 2 – Mariehamn 16.2.2016
Ex områdens elsäkerhet grundkurs (Inspacta) – 24.10.2012
Grundkurs i arbetssäkerhet – Mariehamn 16.10.2017
Säkerhet vid elarbeten – senast Mariehamn 30.5.2017
Heta arbeten – Mariehamn 10.2017
Övriga kurser
Jaktkort - Kimito 2003.
Prentis-kurs - Kimito på jakten Eugenia 2004- 05.
Jag har alltid varit fysiskt arbetsflitig och intresserad av tekniska
arbeten, främst inom el, teknik och trä.
Under mina studier i sjömansskolan ryckte jag flera gånger in som vikarierande
maskinvaktman/elektriker på M/S Mariella. När studierna var klara
började jag direkt jobba som vikarierande elektriker på M/S
Mariella(6.2009).
11.01.2010-09.07.2010 gjorde jag min tjänstgöring i Finlands försvarsmakt, vilket
hindrade mig att fortsätta på Mariella. I juli 2010, efter min
hemförlovning, fortsatte jag att vikariera elektriker på Mariella och
ungefär ett år senare fick jag ordinarie tjänst som elektriker på
Viking Line M/S Mariella, där jag även vikarierade elmästare vid
ett flertal tillfällen.
I oktober 2012 fick jag en ny tjänst på M/S Viking Grace, där min första uppgift var att
inspektera eljobben under slutet av byggtiden. Där jobbade jag i 4
år, vilket var mycket lärorikt, med tanke på all ny teknik ombord
på fartyget. M/S Grace är väldigt automatiserad, vilket förde med
sig många intressanta utmaningar. Hon har dessutom ett TN-S
baserat distributionsnät, vilket skiljer sig från de flesta andra fartyg
och min erfarenhet som elektriker blev därmed bredare.

Arbetserfarenhet

I augusti 2011 startade jag ett eget företag, som jag bedrev under mina lediga veckor
iland. Inom mitt eget företag sysselsatte jag mig med elinstallation
och felsökningar, samt installation av värmepumpar. Det företaget
går under namnet Eco-Elen, vilket ACS-Energy Ab Oy Ltd nu
tagit över.
I april 2016 började jag på Klingberg Elektriska Ab som service-elektriker. Det var ett
mycket mångsidigt och lärorikt jobb. Mina arbetsuppgifter som
service-elektriker var bl.a. felsökning på industriautomation,
fastighetsautomation, truckar, vitvaror, reningsverk, värmepumpar,
brandlarm mm., nyinstallationer av diverse system och
värmepumpar och ett självständigt ansvarstagande.
I februari 2017 fick jag ny tjänst på Klingbergs Elektriska, som automationstekniker. Det
betydde återigen nya utmaningar. Som automationstekniker
programmerade jag fastighetsautomatik med MWA Saia PLC,
planerade och ritade samt installerade brandlarm från Hedengren,
felsökte och byggde diverse automationssystem för bl.a. Orkla,
Fifax och Chipsters. Även på automationsavdelningen krävdes ett
mycket självständigt ansvarstagande.
I Klingbergs deltog jag även i arbetarskyddet och i en av personalen utsedd
personalgrupp.
I januari 2018 slutade jag på Klingbergs Elektriska, för att bedriva vårt bolag,
ACS-Infinity på heltid. Med min breda erfarenhet inom el, energi
och automation kan jag inom ACS erbjuda våra kunder en
professionell och mångsidig service.
Tidigare tjänster (sommarjobb)
Gräsklippning och underhållsarbeten i Kimito centrum - före 2006.
Byggnadshjälparbeten hos SBP- Sjöblom byggprojektering Ab - 2.6.- 1.8.2006.
Vaktman på M/S Celia - 27.5.2007- 24.7.2007.

Prao på husbygge hos SBP-Sjöblom byggprojektering Ab,
03-07.10.2005.
Prao på M/S Silja Europa på elsidan, 07- 10.11.2005.
Vaktmanspraktik på M/S Midas, 22.11- 20.12.2006.
Vaktmanspraktik på M/S Fjärdvägen under tiden 20.04.2007- 23.04.2007.
Samt några veckors praktik på skolfartyget, M/S Michael Sars.
Elpraktik på M/S Birka Paradise under tiden 25.11.2007- 9.12.2007.
Praktik

Tjänstgöring

Finska försvarsmakten, Nylands brigad Dragsvik –
11.01.2010-09.07.2010.
Uppgift som jag fått utbildning till: Tarkka-ampuja (skarp-skytt).
Enligt manskapets tjänstgöringsintyg förutsätter min uppgift
särskilt följande egenskaper:
-ansvarskänsla
-förmåga att tåla stress
-förmåga att verka självständig
-bra koncentrationsförmåga

-social personlighet
-aktivitet
-kreativitet
Tjänstgöringen och min uppgift i tjänstgöringen klarade jag av
med berömliga betyg.
Körkort



B- och A1-kort.

Språkkunskaper
Svenska: Modersmål
Engelska: Bra (som läsämne från årskurs 5-9 i grundskolan, samt i ÅSSK)
Finska: Bra (som läsämne från årskurs 3-9 i grundskolan)
Fritidsintressen
Övrigt

Mina största fritidsintressen är jakt och familjetid. Olika trä- och
el-arbeten hör också till mina fritidsintressen.

Jag strävar alltid efter att göra mitt bästa, även om det är för någon
annan än mig själv.
Jag tycker om att utveckla mina kunskaper och utmaningar är något som tilltalar mig.
Jag är mycket intresserad av energibesparing och utveckling inom energibranschen.

