Johan Wendt

Arbetslivserfarenhet

Jag utbildade mig till civilingenjör i Väg och
vatten men valde 2008 att lägga min ingenjörskarriär bakom mig och jobba för saker
jag verkligen brann för. Under åren har jag
startat, skalat upp och förvaltat ett flertal
verksamheter som gemensamt har att de är
idéburna. Klustret av de ideella föreningar jag
byggt utgör Europas största ideella läxhjälpsverksamhet. Flertalet gånger har jag erhållit
utnämningar för mitt arbete och jag anses
av många vara en av de starkaste kommunikatörerna. Det som har varit mina viktigaste
arbetsuppgifter är att få teamen bakom föreningarna att må bra och trivas på jobbet, att
fundraisa pengar till verksamheterna, skapa
publicitet och bygga varumärkeskännedomen, lobby- och opinionsbildande arbete mot
samhälle, näringsliv och politiska sektorn,
skapa strategiska samarbeten samt att driva
och utveckla verksamheten.

Curly Bracket AB

Kontakt
jag@johanwendt.se
070-2320264
www.johanwendt.se

Tillsammans med en god vän skriver jag barnböcker som introducerar barn till programmering. Vi är även ute och håller lektioner,
föreläsning och workshops på ämnet datalogiskt tänkande. Böckerna ges ut på Bonnier Carlsén.

Kodcentrum

2014-02-01 – 2015-07-01

Ordförande och grundare
I slutet av 2013 la jag grunden för den ideella föreningen Kodcentrum som idag lär ut programmering gratis till barn över stora delar
av Sverige. I mina arbetsuppgifter ingick bland annat:
o
o
o
o
o
o
o

Utbildning
Civilingenjör i Väg och Vattenbyggnad med
inriktning i hydrologi
Lunds Tekniska Högskola 1997-2002

2015-04-02 - ?

Ägare och grundare

Fundraising. Bland andra Spotify och Vinnova gick in som
huvudpartners.
Lobbyarbete. Jag arbetade in vikten av programmering i 		
skolan hos både dåvarande regering och oppositionen.
Volontärrekrytering. Jag samlade ihop och engagerade de
första volontärerna för att etablera verksamheten.
Etablering av strategiska samarbetspartners.
Opinionsbildning. Tex skrev jag och Martin Lorentzon 		
(grundare av Spotify en debattartikel som publicerades i 		
SvD.
PR. Ett hundratal artiklar om verksamheten publicerades.
Bland annat medverkade jag i Morgonsoffan och de flesta
större tidningar.
Personalledning. Kodcentrum hade som flest tre personer
anställda under tiden jag hade personalansvar.

Johan Wendt AB

2014-01-01 - ?

Ägare och grundare
o
o

Konsultuppdrag inom ledarskap, kommunikation, 		
organisationslära mm.
Nationella och internationella föreläsningar inom entre-		
prenörsskap, kommunikation, ledarskap mm.
CV Johan Wendt

Matematikcenter

2011-08-01 – 2015-07-01

Ordförande och grundare
2011 etablerade jag en motsvarande verksamhet till Mattecentrum
i Danmark som idag lär ut matematik gratis till ca 500.000 barn per
månad. I mina arbetsuppgifter ingick bland annat:
o
o
o
o
o

Fundraising. Bland andra Dansk Industri och Danske Bank
gick in som huvudpartners.
Volontärrekrytering.
Etablering av strategiska samarbetspartners.
PR.
Personalledning.

Mattecentrum

2008-04-01 – 2015-07-01

Generalsekreterare, ordförande och grundare
2008 grundade jag Mattecentrum som idag är Europas största ideella
läxhjälp. Föreningen ger gratis läxhjälp till över 500.000 barn per
månad. I mina arbetsuppgifter ingick bland annat:
o
o

o

o

o
o
o
o
o

o

o

Verksamhetsansvar. Föreningen består av 36 lokalförenin		
gar och har ca 1000 volontärer.
Verksamhetsutveckling. Förutom att själv ha startat upp 		
verksamheten i de flesta städer så etablerade jag 			
och utvecklade jag den digitala verksamheten som 		
flertalet gånger erhållit pris för bästa webbsajter på 		
Internetworlds topp100-lista.
Fundraising. Bland andra NCC, PwC, Danske Bank och 		
ABB gick in som huvudpartners. Första 				
året omsatte verksamheten 25.000 kr, mitt sista år ca 		
10 miljoner kr.
Lobbyarbete. Jag arbetade in vikten av läxhjälp i skolan 		
hos både dåvarande regering och oppositionen. 			
Efter några års strävan fick jag borgerliga regeringen att ta
ett beslut om statligt stöd till ideella läxhjälpsor			
ganisationer. Efter lobbyarbete mot sittande statsminister
Stefan Löfven så inleddde han sitt Almedalstal 2015 med 		
att hylla mig och mitt arbete.
Budgetansvar.
Kampanjgenomförande. Jag genomförde och planerade 		
ca 50 kampanjer där byråer som tex DDB och 			
Forsman&Bodenfors medverkade.
Volontärrekrytering och volontärledning.
Etablering av strategiska samarbetspartners. Jag etablerade
genom åren ett 100-tal samarbeten med allt från McDon-		
alds, Ungdomsstyrelsen, Arla, MTG, DDB till Casio.
Opinionsbildning. Ca 15 debattartiklar publicerades i alla
kända debattforum tex DN, SvD, SvT. Jag planerade och 		
genomförde många event och kampanjer för att 			
bilda opinion.
Personalledning. Under många år ansvarde jag för 		
personalledningen i Mattecentrum. Som flest hade 		
jag 8 personer anställda under tiden jag hade
personalansvaret.
PR och talesperson. Jag planerade och genomförde ca 30 		
kampanjer för att öka föreningens synlighet. Jag har gett 		
300-400 intervjuer och medverkat i alla etablerade nyhetskällor.

CV Johan Wendt

Språk

Övrigt

Svenska – modersmål
Engelska – flytande i tal och skrift
Tyska – var duktig en gång i tiden, nu lite
ringrostig
Spanska – lättare konversationer

2002-2008 hade jag jobb som väg och vatteningenjör, informatör,
riskanalytiker mm.

Publikationer
2016-09-15 Curly Bracket – Corpuratus
hemlighet
2015-10-28 Curly Bracket och den försvunna
koden
2014-01-01: ”Den dummaste jävla idé jag
någonsin har hört”.

Förtroendeuppdrag:
Styrelseledamot: Utbildningsradion 2016-05-20 - ?
Styrelseledamot: Svenska Röda korset 2015-05-01 - ?
Ambassadör: Trygga barnen 2013-2017

Utmärkelser:
2016 – Eldsjälspriset
2015 – Årets Uppstickare (#31-#65)
2015 – Million minds: en av 100 förebilder i svenska förorter
2014 – Sollos pris för entreprenörskap
2014 – Purpose Economy 100 – Europe
2014 – 150 superkommunikatörer (#114)
2013 – Årets Uppstickare (#31-#65)
2013 – Årets entreprenör – Jönköping International Business School
2013 – andra plats i Europeiska investmentbankens tävling för Europas främsta sociala innovation
2013 – Sveriges hetaste Start ups (#1) Veckans affärer
2012 – Ashoka Fellow
2012 – Vinnare av Ben&Jerrys Join our core (internationell tävling
för sociala entreprenörer)
2012 – Månadens Stockholmare (maj månad)
2012 – Ten outstanding young persons (category: academic leadership)
2012 – 101 super talanger 2011 (#14) Veckans affärer
2012 – Change leader i Reach for change
2011 – Årets Uppstickare (#10)
2011 – Social Capitalist Award – Årets samhällsentreprenör
2011 – Change leader i Reach for change
2010 – Change leader i Reach for change

Sagt om mig:
“Johan Wendt, the entrepreneur behind world-leading Scandinavian
social enterprise Mattecentrum.” - The Guardian
“An incredibly inspiring entrepreneur!”- Jerry Greenfield, cofounder of Ben&Jerry´s
“The lack of math skills is a serious threat to the current economy.
A problem Swedish social entrepreneur Johan Wendt has set out to
solve.” - Forbes
”Han representerar allt i det som jag eftersträvar att vara, både
hemma och i mitt arbete” – Christina Stenbeck
CV Johan Wendt

