CV Göran Olöfssön
Födelseår:
Titel:

1956-07-02
Senior projektledare/produktionstekniker

Sammanfattning
Bred ingenjörserfarenhet av projektledning, projektering,
kundanpassning och idrifttagning av produktionssystem inom
bland annat fordons- och tillverkningsindustrin. Produktutveckling
med eget projektansvar. Verksam som projektledare och koordinator
i samordnande positioner. Van att arbeta självständigt men föredrar
teamwork och nära kund/leverantörs- relationer. Erfarenhet av 15 år
som chef i produktion eller stödfunktioner till produktion. Över tio års
erfarenhet av internationellt arbete med ett globalt perspektiv och
förståelse för internationella relationer

Yrkeserfarenhet
Arbetsgivare:

Arbetsuppgifter:

Volvo Powertrain AB, Köping

Konsult

200709-201207

Projektledare inom produktion







Projektledare för ett projekt inom fordonsindustrin för investering av ny monteringsline.
Projektgruppen bestod av 10 personer med olika kompetenser. Montering skulle vara enligt
leankonceptet med en stationstid på 90 sekunder. De leanverktyg som var applicerbara
användes för att utforma och utvärdera olika lösningar, t.ex. cykeltids-reducering,
spagettidiagram, Poka Yoke, feleffektsanalys…. Min del av projektet avslutades med ett
färdigt koncept för leverantörsförfrågan.
Projektledare för ett projekt som skulle förbättra reservdelsförsörjningen till intern
reservdelsorganisation. Målet för projektet var att förbättra leveransprecisionen från c:a 40%
till 90% och komma överens med kunden vilka reservdelar som är ”levande”. Exempel på
frågor som diskuterades: klassindelning av artiklar i förhållande till leveranstid,
beställningskvantiteter, order-to-delivery system, livstidsbehov… Vid projektavslut var
leveransprecisionen i snitt 85% och en detaljerad artikellista fanns framtagen.
Projektledare för ett projekt som skulle flytta ett bearbetningsavsnitt med ett 50-tal
bearbetningsmaskiner. Utrustningen flyttades in i gamla lokaler som rustas upp och anpassas
för den nya verksamheten. Produktionen lean-utformas i största möjliga grad utan att
investera i ny utrustning och projektet genomfördes under ordinarie produktion. För att klara
projektet utan produktionsstörningar var det nödvändigt att planera flytten i detalj och med
personal uppdelade i lag som visste vad de skulle göra. Projektet pågick i 18 månader
inklusive planeringen där produktionspersonal var mycket involverad i layoututformningen.
Tid och ekonomiska ramar uppfylldes med minimala störningar i produktion.
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Volvo CE AB, Eskilstuna

Konsult

200609-200709

Projektledare industrialisering av produktprojekt.

I ansvaret låg att samordna och styra alla aktiviteter i produktionsfabriken, från att materialet
kommer hem till att produkten är klar att leverera till kund. Förutom att hålla ihop tidplaner,
ekonomi och kvalitetssäkring skall all personal inom produktion vara informerad och ha möjlighet att
påverka projektet.

LIMAB AB

Produktionschef

199905-200608

Ansvarig för produktion, logistik, kvalitet, inköp och
produktionsteknik med ett personalansvar för c:a 10
personer.

→

Vårt övergripande mål var att förbättra leveransprecisionen. 50% av leveranserna i rätt tid
98% i rätt tid Ex. på åtgärder: Utbyte av 80 % av leverantörerna. Bättre saldoriktighet i lager. Bättre
underhåll och kalibrering av produktionsutrustningar. Tydligare instruktioner. Bättre utbildad
personal.

Volvo Personvagnar AB, Gtb

Processtekniker/Underhållschef

199511-199904

Teknikansvarig

För ett monteringsavsnitt på slutmonteringen av personbilar. Chef för underhållsavdelning, c:a 100
personer, på slutmonteringen med både underhållstekniker och 4-skiftsgående underhållspersonal.

Volvo Personvagnar AB, Skövde Beredare/Produktionsteknisk chef
198704-199510

Chef för produktionsteknisk avdelning

10-15 medarbetare. Avdelning stöder bearbetning, montering och provning av bensinmotorer.
Avdelningens arbetsområde är hela produktionstekniska området från tidstudier till nyanskaffning av
utrustning.

Volvo Lastvagnar AB, Skövde

Logistikutvecklare

198411-198703
Utveckling av logistikflöde för montering av dieselmotorer.

Volvo Lastvagnar AB, Göteborg Provningsingenjör
198008-198410
Provning av komplett lastbil avseende hyttklimat för att tillsammans med konstruktion optimera
kommande lastbilsmodeller.
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Utbildning
Skola:

Inriktning:

Skövde Högskola

Företagsekonomi

1994-1995

Lunds Tekniska Högskola

Civilingenjör maskinteknik

1976-1980

Gymnasium

Naturvetenskaplig Linje

1972-1975
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