Simon Westerlund – vårt senaste nytillskott
QuickBits mission är att göra kryptovaluta till en naturlig del av människors vardag. För att nå vår mission och
ytterligare vässa vår tekniska kompetens har QuickBit nyligen rekryterat Simon Westerlund.

Simon Westerlund rekryterades till QuickBits kontor i Stockholm nyligen. Han är 29 år och arbetar med iOsprogrammering. Simon har en bakgrund som programmerare och har bland annat jobbat på Bontouch och Blocket.
Simon är självlärd och har varit programmerare i större delen av sitt liv. Ejub Bicic, tillförordnad CTO, kommenterar
rekryteringen av Simon:
-

Simon och jag har korsat varandras vägar tidigare. Han är en dedikerad utvecklare som ser lika mycket till
helheten som till detaljerna. Rekryteringen av Simon är ännu ett perfekt tillskott till vår redan vassa
utvecklingsavdelning. Dessutom är han en grym barista.

För att alla ska få en chans att lära känna Simon lite mer finns en intervju nedan.
Hej Simon, varmt välkommen till QuickBit. Kan du berätta något om dina tidigare erfarenheter?
Hej, tack för det. Känns bra att vara på QuickBit. Ja, jag har egentligen jobbat som programmerare praktiskt taget
hela min karriär och faktiskt nästan uteslutande i iOS. Innan QuickBit har jag jobbat på både produktföretag,
startups och konsultföretag.
Vad gör du i din roll?
Jag är iOS-utvecklare och arbetar just nu med att ta fram en ny produkt som jag tyvärr inte kan berätta vad det är.
Men jag är rätt säker på att alla snart får veta vad det är. Jag har också ett gott öga för grafisk design och
animationsdesign och stöttar mina kollegor lite i det.
Vad lockade dig att komma till QuickBit?
Quickbit kändes som en rolig och stimulerande möjlighet att få vara en del av en väldigt nutida och modern
plattform som ska hjälpa människor att använda kryptovaluta i sin vardag.
Till sist, vad gör du på din fritid?
Som sagt, jag har ägnat hela mitt yrkesliv åt programmering så det kanske inte är en slump att mitt största intresse
är programmering, allt från iOS till mikrochip och servrar. Jag tycker också om att koppla av genom att spela tv-spel
och har ett stort intresse för fotografi. Men då gillar jag att fota analogt.

Håll utkik här i vårt nyhetsrum för nästa presentation inom kort.
Vill du veta mer, kontakta:
P-A Nyman, Head of Investor Relations and Communications, QuickBit eu AB (publ)
pa@quickbit.eu
+46 70 813 22 02

-----------------------------------QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala
marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och
erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag
till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.
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