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VD | Interim Manager | Senior Förändringsledare | Styrelseledamot
Profil
•
•
•

Resultatorienterad ledare driven av värderingar :
o Ärlighet, Öppenhet och Tillit
Förstår och behärskar kommunikation i alla led och nivåer.
Förmågan att se potential hos teamet och få teamet att växa.

Sammanfattning
•
•
•
•
•

Bred erfarenhet av internationell tillverkningsindustri, främst inom fordons industri.
Gedigen grundutbildning.
25 års ledarerfarenhet i olika befattningar.
Föredrar teamwork, strävar efter samsyn i de grupper jag leder och är medlem i.
Har från mina olika positioner drivit stora framgångsrika förändringsprojekt i en minst sagt föränderlig omvärld,
både ekonomiskt och organisatoriskt.

Utförda uppdrag:
Förstudie Företagscollege
201306-201406
•

•

Viss vuxenutbildning i Nyköping har, i samarbete med bl.a. Campus Nyköping, drivits genom
en ekonomisk förening .Utifrån förändringar i omvärlden och behov i kommunen lades ett
uppdrag på BirGo AB att ta fram och presentera ett nytt upplägg.
Ett komplett förslag om hur man kan driva vidare denna typ av vuxenutbildning och i vilken
organisatorisk form , togs fram och presenterades för styrelsen i Företags College.

Styrelseledamot Örebro Universitet
201309-201606
•
•

Arbetat i styrelsen för Örebro Universitet som ordinarie styrelseledamot.
Ingått i rekryteringsgruppen för ny rektor under våren 2016.

Projektledare framskrivning utbildningar Yrkes Högskolan.
201404-201410
•

Under våren 2014 skulle x antal YH utbildningar sökas till Campus Nyköping ,uppdraget var
att hålla ihop och driva helheten samt skriva fram 2 utbildningar.
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Styrelseledamot Ärila Golfklubb AB
201303-201506
•

Arbetat i styrelsen för Ärila Golfklubb AB som ordinarie styrelseledamot.

Flispac AB
201304-201308
•

Projektsamordning av prototypframtagning för skogsbruk.

Sörmlands Innovationsråd.
201412-201512
•

Deltagare och bollplank

Interim Operation Manager/MD Partner Tech Karlskoga AB
201502-201607
•
•
•

Började som Operation Manager i februari 2015 med lönsamhet som högsta prioritering.
Under våren såldes Partner Tech AB till ett finskt företag - Scanfil.
Då bearbetning inte ingår i Scanfil´s fokusområden , beslutades att PartnerTech Karlskoga AB
skulle avyttras, vilket verkställdes på ett positivt sätt i juni 2016.

Övrigt
Styrelseutbildning
2013
•

Styrelseutbildning - Excecutive People AB.

Mentor
2010•

Mentor till 2-5 adepter vilka jag träffar med olika frekvens och efter behov.

Affärsengelska
2013
•

Intensivutbildning
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