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SAMMANFATTNING 

Linda har lång erfarenhet från stål- och tillverkningsindustrin inom processutveckling, produktion och underhåll. Hon 

har jobbat både som internkonsult och ansvarig ledare och har tränat organisationer och ledningsgrupper i LEAN med 

värderingar, principer och strateginedbrytning. Linda brinner för att utgående från verksamhetens behov tillsammans 

med ledare och medarbetare ta fram standardiserade arbetssätt, daglig styrning, formen för avvikelsehantering samt att 

arbeta med flödesförbättringar. Linda har även erfarenhet inom affärsutveckling och start-ups och har startat två egna 

företag. 

Lindas utbildningsbakgrund är civilingenjör inom maskinteknik med inriktning produktion.  

KOMPETENSOMRÅDEN 

• Leanfilosofi  

• Strategiarbete och måldelning 

• Standardiserat arbetssätt 

• Lean ledarskap och coachande förhållningssätt 

• Utbildning 

ANSTÄLLNINGAR 

2019 | iTid Tarinfo AB 

Seniorkonsult 

2015 | Egen företagare  

Under fyra år drivit och startat upp två olika bolag. Drivkraften bakom företagande har varit visionsstyrt. Nya 

erfarenhetsområden med alltifrån affärsutveckling, marknadsföring, sälj, fakturering etc. 

 

2015 | Avdelningschef Tryout Verktyg, Gestamp Hardtech  

Uppdraget var att utveckla intrimningen av presshärdningsverktyg och förserietillverkning av balkar till bilindustrin. 

Avdelningen bestod av två härdlinjer, efterbearbetning i laser och leverans. Ansvar för både tekniker och operatörer på 

avdelningen och arbete med att tydliggöra kundbehovet i hela flödet och utveckla arbetssätt inom och mellan 

grupperna för att förbättra leveranser och kvalité. 

 

2010 | Chef SSAB One (Lean) Luleå 

Ansvarig för uppdraget att införa Lean lokalt inom SSAB Luleå samt delaktig i det övergripande införandet inom 

koncernen. Utveckling av ledarskapet på samtliga nivåer inom organisationen, ledningsgrupper och ledare. 

Framtagning och utveckling samt utbildning av de åtta träningsmoduler som utgör SSAB:s tolkning av de ingående 

delarna inom lean-filosofin. Personalansvar för coachgruppen, innefattande att säkerställa rätt kompetens, förmåga och 

arbetssätt för att klara uppdraget med införandet av lean i organisationen.    

 

  

 

 

Linda Viljeros 
Seniorkonsult 

070-33 09 777 
linda.viljeros@itid.se 

mailto:info@itid.se


iTid Tarinfo AB | Vattugatan 13 | 972 39 Luleå | info@itid.se | www.itid.se Sida 2 of 2 

2008 | SSAB One coach (Lean koordinator) 

Träna ledare och ledningsgrupper i SSAB:s ledningsfilosofi. För att kunna träna andra måste man själv vara i ständig 

utveckling och ligga steget före.  

 

2005 | Avdelningschef UH & Service, stränggjutning, SSAB   

Avsnittet bestod av tre underliggande avsnitt (service, el- och mekunderhåll) med tre underliggande avsnittschefer, ca 

50 medarbetare. Tjänsten innefattade förutom personal-, arbetsmiljö- och ekonomiansvar även att utveckla underhållet 

och servicen till stränggjutningen. 

 

2003 | Anläggningsansvarig Sekundärmetallurgi, SSAB   

2001 | Utvecklingsingenjör, SSAB       

2000 | Utvecklingsingenjör Alstom Power, Västerås  

   

UTBILDNING 

2017 | TUFF – tillväxtprogram för företagare 

2016 | ALMI:s mentorprogram 

2001-2015 | Ledarskapsutbildningar (nybliven chef, erfarna chefer, coachande förhållningssätt) 

1996-2000 | Civilingenjör Maskinteknik, Luleå Tekniska Universitet 

1995-1996 | Tekniskt basår, Luleå Tekniska Universitet    

1991-1994 | Samhällsvetenskaplig utbildning, Luleå 

 

UTOMLANDSERFARENHET 

2003 | Utbytesingenjör One Steel, Australien 

2000 | Utbytesstudent, Tyskland 

1994-1995 | Au-pair, London 

SPRÅK 

Svenska  Modersmål 

Engelska  Flytande 
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