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SAMMANFATTNING 

Magnus har lång erfarenhet av arbete i tillverkande industri med internlogistik, processteknik och 

verksamhetsutveckling. Han har bred erfarenhet av att arbeta praktiskt med att införa Leanfilosofin i såväl tillverkande 

företag som i tjänsteverksamheter. Magnus tycker mycket om möten med människor och har lätt för att engagera och 

motivera andra till att tänka om och tänka nytt. Magnus har även drivit egen konsultfirma inom Lean Produktion med 

fokus på Styrelse, ledarskap samt medarbetarskap inom de flesta branscher.  

Magnus har tidigare arbetat inom tillverkande industri där han även genomgått grundutbildning för fackligt 

förtroendevalda (IF Metall) och verkat som skyddsombud/avdelningsskyddsombud. 

Han är också diplomerad coach genom produktionslyftet. 

 

 

 

KOMPETENSOMRÅDEN 

• Lean ledarskap   

• Produktions- och processteknik   

• Coaching/produktionslyftet 

• Verksamhetsutveckling  

• Praktiskt införande av Lean-filosofin 

• Projektledning 

URVAL AV TIDIGARE UPPDRAG 

2018-2019 | SLPAB 

Projektledning i tillverkning av gruvtransporter samt verksamhetsutveckling av administrativa flöden 

2015-2019 | No Plan B 

Lärare i Lean filosofi, processer och flöden 

2018-2019 | Skellefteå Kraft 

Framtagning av metodik samt coaching vid införande av principstyrt förbättringsarbete 

2016-2017 | Boliden AB 

Projektledning införande av NBW genom kartläggning och stöd i utbildningsinsatser inom Bolidenområdet. 

2015-2016 | SLPAB 

Projektledning avseende flytt av verksamhet samt strukturering och effektivisering av produktionsflöde samt uppstart 

av dagligstyrning i verksamheten. 

2015-2017 | Svalson AB 

Projektledning, flödeseffektivisering, taktadproduktion och införande av pulsmöte/dagligstyrning kopplat till 

verksamhetens framtida mål. 

2014 | Swedavia Umeå Airport 

Utbildning och coaching av förbättringsledare, uppstart av förbättringsarbete. 

2014 | Örnsköldsviks Kommun 

Att leda mot Lean. Ledarskap och coaching i införande av Lean-filosofin. 

 

 

 

Magnus Olsson 
Seniorkonsult 
0730987389 

magnus.olsson@itid.se 
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ANSTÄLLNINGAR 

 
2015 | Itid Tarinfo AB 

Seniorkonsult och delägare  

2010-2015 | Företagsstruktur/Leanpartner 

Seniorkonsult och delägare.  

2009 | Aspektum AB 

Konsult/utbildare  

2003-2009 | Komatsu Forest AB 

Operatör/Processtekniker  

2001-2003 | Contacten Norrlands Elgrossist 

Kundmottagare/plocklager  

1995-2001 | Volvo Lastvagnar 

Operatör, gruppsamordnare, internlogistik, fackligt förtroendevald och skyddsombud. 

UTBILDNING 

2005 | Part Development 

Lean-utbildning (motsvarande 7,5 p)  

1993 | Sveriges Åkeriförening Eget på väg. 

Yrkestrafiktillstånd  

1991 | AMU 

Yrkesförarbevis  

1986-1988 | Dragonskolan Umeå 

Bygg & Anläggningstekniskutbildning  

ÖVRIGT 

2018 | Produktionslyftet 

Coach utbildning 

2014 | Part Development 

Handledarutbildning flödesspelet  

2012 | Part Development 

Handledarutbildning 5S spelet  

2006 | Aspektum 

Handledarutbildning Lean-spelet, metodstudier och VFA 

SPRÅK 

Svenska Tal och skrift (modersmål) 

Engelska Tal och skrift 
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