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SAMMANFATTNING  

Jenny brinner för målinriktat förbättringsarbete och att se människor utvecklas. För att verkligen lösa riktiga problem 

behöver lösningar och förändring förankras på riktigt och därför vill hon följa med hela vägen. Jenny har erfarenhet 

från tillverkningsindustrin och IT-branschen där hon har jobbat med logistik, planering, sälj- och 

verksamhetsplanering, inköp, affärssystem och verksamhetssystem samt lett förändringsarbete. Jenny har högt till tak 

och älskar knasiga idéer och brainstorming där alla får vara med. 

Jenny har en Filosofie kandidatexamen i data och systemvetenskap samt en Magisterexamen med inriktning industriell 

logistik.  

KOMPETENSOMRÅDEN 

• Produktionslogistik 

• Sälj- och verksamhetsplanering 

• LEAN 

• Projektledning 

• Inköp 

• Affärssystem (erfarenhet från Monitor, Jeeves, Baan, Navision) 

• Beslutsstödsystem (QlikView) 

• Verksamhetssystem (Canea One, AM System) 

URVAL AV TIDIGARE UPPDRAG 

2019… | Boliden, Mines 

Delprojektledare vid implementation av verksamhetssystem hos Boliden Gruvors alla enheter. Dokumentation av 

processer med BPMN. Expertanvändare i systemet CaneaOne. Utbildare i system och arbetssätt.  

2019 | JM Indutech, Lycksele 

Stöd vid införande av daglig styrning, förbättring för produktion och reducering av begränsningar i trång sektor.     

2018 | Boliden 

Delaktig i projekt för införande och konfiguration av ledningssystem för koncernen. 

2018 | IUC / Pilar 

Förutsättningsstudier för robotisering hos små och medelstora företag 

2018 | Brokk 

Utmaningsdrivet förbättringsarbete för eftermarknad. 

  

 

 

Jenny Furtenbach 
Seniorkonsult 

076-770 77 95 
Jenny.furtenbach@itid.se 

mailto:info@itid.se


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

ANSTÄLLNINGAR 

2018… | iTid Tarinfo AB - Seniorkonsult 

Konsult inom logistik och produktion som brinner för en framtid där vi bor.  

Säljansvarig vid Skellefteåkontoret från maj 2019 

2016–2018 | Evry Sweden AB – Affärsystemkonsult 

Ärenden gällande Jeeves, Navision. Mycket kontakter med kunder.   

2013-2016 | Alimak Hek AB – Stf Planeringschef 

Planering av produktion, leveranser, prognoser. Förbättringsarbete, tog fram underlag för rapporter i QlikView. Delat 

personalansvar för ca 10 medarbetare då ordinarie chef var föräldraledig, under samma tid med i 

produktionsledningen. Intern konsult för logistikförbättringar i fabriken i Kina. Arbete med lagerstyrning. Ansvarig för 

att driva Sälj & Verksamhetsplanering vid fabriken Skellefteå. Intern expert på rapporter och data från affärssystemet 

BAAN IV.  

2013 | Wipro Infrastructure Engineering AB – Order Desk Manager 

Ledare för försörjningskedjan av hydraulcylindrar som importerades från Indien till tredjepartslager och försäljning till 

kund, samt reklamationer.  Rapporterade till Head of Production för Europa. Mycket kundkontakt, främst med kunder i 

Polen och Spanien, förhandling om företagets ansvar gällande prognosavvikelser och hur detta påverkade specifika 

leveranser och transportkostnader. Daglig kontakt med kollegor i Indien med anledning av leverans- och 

planeringsfrågor. Ansvar för personal (3-4 personer) och budget, omsättning ca 110 mnkr. Skapar en veckorapport 

”Order desk report” som får stort genomslag, Med fakta kan man nu tydligt se var i leveranskedjan brister finns och 

den används varje vecka av ledningen.  

2012–2013 | Wipro Infrastructure Engineering AB – Value Stream Manager 

Administration av order, leveranser och fakturering för försörjningskedjan av hydraulcylindrar som importerades från 

Indien till tredjepartslager och försäljning till kund. Dataanalyser, planering och lagerstyrning.  

2010–2011 | Wipro Infrastructure Engineering AB – Sourcing Manager 

Strategiskt inköp, främst inom projekt med nya produkter. Insourcing och outsourcing. Leverantörsvärdering och 

utveckling/förbättring av befintliga leverantörer.  Rapporter till indisk chef.  

2017–2009 | Wipro Infrastructure Engineering AB – Logistic Manager  

Ledare för logistikavdelningen med personalansvar för 10-12 personer samt budget för avdelningen. Medlem i 

fabrikens ledningsgrupp, rapporterar till fabrikens VD.  Arbetar mycket för bättringar, lagerstyrning och metoder för 

att säkerställa att leveranserna till kund i god LEAN-anda samt spelregler mellan företaget och dess viktigaste kunder. 

2005–2007 | Wipro Infrastructure Engineering AB – Diverse roller 

En projektanställning för digitalisering av gamla ritningar. Även delaktig i ett förbättringsarbete som kallades 

”Logistikprojektet” vilket innebar att lagret styrdes upp för att möjliggöra ett flöde där man monterade mot order och 

tillverkade komponenter mot lager. Under perioden anställd vid konstruktionsavdelningen, marknadsavdelningen och 

till slut logistikavdelningen.   

UTBILDNING 

2005 | Magisterexamen med inriktning industriell logistik, Luleå Tekniska Universitet 

Utbildningen riktade sig mot de som studerat 3 år i ett annat ämne och således kunde man få en ”Breddmagister”. 

Kurserna var främst inköp, produktionslogistik och produktionsekonomi. Examensarbete vid Hydrauto i Skellefteå 

som sedermera blev köpt av Wipro Infrastructure Engineering som handlade om leveranssäkerhet och vilka orsaker 

som låg bakom problem hos företaget.   

2004 | Filosofie kandidatexamen i data och systemvetenskap, Luleå Tekniska Universitet 

Examensarbete med inriktning ”Användvärdhet” jag och min studiekamrat ville undersöka ifall vissa system som 

användes inom statliga bolag hade utvecklats för att underlätta och effektivisera för användarna eller om 

effektivisering bara kom för mottagande enhet inom staten.  

SPRÅK 

Svenska  Modersmål 

Engelska  Flytande  
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