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SAMMANFATTNING  

Charlott Svensson har erfarenhet av produktions- och kvalitetsutveckling inom flera branscher. Hon har arbetat med 

verksamhetsutveckling i olika former, från dagligt arbete till större projekt och investeringar. Detta i samarbete med 

personal, ledning, leverantörer och kunder.  

Hon brinner för att alltid hitta en lösning och tycker att den största återkopplingen med förbättringsarbete är att få 

arbeta nära människorna i verksamheten och stötta dem att lyckas med något de inte trodde var möjligt. 

Charlott är utbildad civilingenjör med inriktning mot produktionsteknik. 

KOMPETENSOMRÅDEN 

• Kvalitet 

• Verksamhetsutveckling 

• Produktionsteknik 

• Projektledning 

• Personal 

• Utbildning 

• Supply Chain 

• Verksamhetssystem 

URVAL AV TIDIGARE UPPDRAG 

2019| Skellefteå Kraft AB 

Projektledare för framtagning av underhållsuppföljning med nyckeltal. 

2016-19 | Boliden Minerals 

Projektledare i förstudie, utvecklingsprojekt samt inköp av verksamhetssystem 

2016 | Luleå Lokal Trafik 

Processkartläggning av strategiska processer 

2015 | Offentlig organisation 

Processgenomlysning av inköpsprocess 

2015 | Boliden Minerals 

Utvecklingsprojekt för processutveckling av inköp samt underhåll. 

2014 | IUC Norrbotten  

Coach för nätverk med fokus Lean Production i träindustri 

2014 -| Nordic Business Institute 

Utbildare för kurs i Supply Chain Management för elever i Strategiskt inköp och Supply Chain management. 

 

 

Charlott Svensson 
Seniorkonsult 
070-2041062 

charlott.svensson@itid.se 
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ANSTÄLLNINGAR 

2009-2013 | Produktionsoptimerare, Sca Timber AB, Piteå 

Arbetade med att leda, utveckla och stötta nya arbetssätt i produktions-, administrations- och ledningsprocesser. Har 

startat upp daglig styrning, coachat förbättringsgrupp för ett av de vidareförädlade flödena och coachat operatörer att 

driva egna förbättringsarbeten utifrån PDCA. 

2012 - 2013 | Bitr. Produktionschef, Sca Timber AB, Piteå 

 Arbetade med styrning av daglig verksamhet samt personalfrågor som resursplanering, kompetensutveckling och 

rekrytering. Har gått SCA Forrest Products Ledarutvecklingsprogram. 

2002-2009 | Verksamhetsutvecklare Kvalitet/ Kvalitetstekniker, Gestamp Hardtech, Luleå 

Arbetade med kvalitetssäkring och -utveckling i produktion och verksamhetssystem.  Har arbetat med verktyg som ex 

PDCA, SPS, PPAP och har även arbetat som internrevisor av fordonsindustrins standard.  

2001-2002 | Projektingenjör, Billerud Karlsborg 

Arbetade som teknisk support vid investeringar och dagligt arbete vid massabruket. 

UTBILDNING 

1998 - 2001 | Luleå tekniska universitet 

Civilingenjörsutbildning, maskinteknik med inriktning produktionsteknik 

1994 - 1995 | Malgomajskolan, Vilhelmina 

1-årig tekniker utbildning  

1991 - 1994 | Midskogsskolan, Luleå 

Teknisk gymnasieutbildning med inriktning maskinteknik  

SPRÅK 

Svenska Modersmål 

Engelska Flytande 
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