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Sammanfattning 

Charlott Svensson är en erfaren projektledare och verksamhetsutvecklare. Hon har erfarenhet av 

verksamhetsutveckling, förändringsledning och ledarskap i tillverkande industrier och offentlig 

verksamhet och har en bakgrund i fordons- och träindustrin. 

Hennes styrka är engagemang och viljan att hitta en lösning. Charlott anser att den största 

återkopplingen i förändringsledning är att arbeta nära ledare och medarbetare och stötta dem att lyckas 

med nå och överträffa sina satta mål. 

Charlott är utbildad civilingenjör med inriktning produktionsteknik. 

Kompetensområden 

Verksamhetsutveckling 

Projektledning (PPS, Antura, etc) 

Workshopledning (Nuläge-/framtida läge) 

Förändringsledning 

Affärssystem (Användning och kravställning 

integrationer) 

Verksamhetssystem (Förvaltning, utveckling) 

Inköp och upphandling (offentlig, privat) 

Produktionsteknik 

Kvalitetsutveckling 

Supply Chain Management 

Urval av tidigare uppdrag 

2020 - | LKAB 

Kartläggning av processer och system relaterade till LKAB´s ekonomisystem. Kartläggning genomförs i 
workshops och ska innefatta nuläge för processer relaterade till ekonomisystemet samt systemkarta för 
relaterade system. 

2019 - | Skellefteå Kraft 

Projektledare för framtagning av underhållsuppföljning med nyckeltal i digital analysplattform. Projektet 
innefattar: -Förstudie med insamling av verksamhetens behov och analys av befintliga system med 
underhållsdata; -Framtagning av förslag för digital uppföljning; -Införande av föreslagen lösning med 
integrationer, systemstöd och arbetsätt för att möjliggöra uppföljning.  

2014 - | Nordic Business Institute 

Utbildare i YH-utbildningen Inköp och Supply Chain management. Utbildar i kurserna i Supply Chain 
Management, Strategiskt inköp samt Hållbara inköp. 
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2016 - 19 | Boliden Minerals 

Projektledare i förstudie, utvecklingsprojekt samt upphandling av koncerngemensamt verksamhetssystem.  

Projektet har innefattat: Kartläggning av behov och nuläge; Framtagning av nya arbetssätt; Utvärdering och 
upphandling av systemstöd.  

2016 | Luleå Lokal Trafik 

Workshopledning och processkartläggning av strategiska processer. Genomgång av nuläge i 
workshopformat samt förslag till förbättringsförslag.  

2015 | Offentlig verksamhet 

Processgenomlysning av verksamhetens inköpsprocess samt förslag för att möta förvaltningens inköpsbehov 
och krav för offentlig upphandling. Projeket innefattade även i införande av mötesstruktur.Genomfördes med 
hjälp av intervjuer och workshops. 

2015 | Boliden Minerals 

Projektledning av processutveckling av Boliden Minerals inköpsprocess. I projektet ingick utveckling av 
arbetsätt och metoder för inköpsprocessen, coachning/utbildning av delprojektledare i Bolidens arbetsätt för 
projektmodell och processutveckling samt workshopsledning. 

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 stöd vid investeringar och dagligt arbete vid massabruket..  

Utbildning 

1998 - 2001 | Luleå Tekniska Universite 

Civilingenjörsutbildning, maskinteknik med inriktning produktionsteknik.  

1994-1995 | Malgomajskolan, Vilhelmina 

1-årig teknikerutbildning.  

1991-1994 | Midskogsskolan, Luleå 

Teknisk gymnasieutbildning med inriktning maskinteknik.  

Språk 

Engelska Flytande 

Svenska  Modersmål 
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