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Sammanfattning 

Henrik är verksamhetskonsult med inriktning på logistik och flöden. Han är utbildad ekonomiingenjör i 

Industriell Ekonomi med inriktning mot organisation och logistik. 

Henrik har varit projektledare ”sedan förskolan” och gillar att driva projekt framåt med hjälp av sin egen 

och andras kompetens. Henrik passar i de flesta miljöer och trivs både inom ledningsgruppen och på 

produktionsgolvet. Henrik har ett stort tekniskt kunnande och har jobbat med både utveckling och 

implementation av affärssystem och andra kritiska verksamhetssystem. Han har stor vana att arbeta 

enligt t.ex. projektstyrningsmodellerna XLPM/PROPS och PROFIT. Det senaste decenniet har projekten 

mer och mer drivits enligt agila metoder och modeller. 

Kompetensområden 

Projektledning  

Kravhantering 

Change Management 

Processkartläggning 

Organisation 

Business Intelligence 

Affärsutveckling 

Data Warehouse 

Affärssystem 

Personal 

Urval av tidigare uppdrag 

2018-- | Ecus Electronic Customs Support AB 

Projektledare för CPC:s kunders införandeprojekt vid planering, implementering och uppstart av 
tullagersystem. Omfattande rapporteringbehov ingår också i kundernas kravbild då gällande lagstiftning 
ställer höga krav på spårbarhet och rapportering av flöden.  

2017-2018 | Sandvik Mining and Rock Technology 

Projektledare och kravinsamlare for framtagande och uppbyggande av finansiellt rapporteringsverktyg. 
Microsoft Power BI användes som verktyg/gränssnitt för slutanvändarna.  

2017 | Sandvik Mining and Rock Technology 

Coachning och utbildning i verksamhetsutvecklingsprojekt med fokus på administrativa processer. Resultat 
som uppnått är bland annat minskade ledtider, förbättrad leveransprecision och en förbättrad intern 
kommunikation. Framför allt genom införande av daglig styrning och ett utmaningsdrivet förbättringsarbete. 

  

 

 

Henrik Pettersson 
Seniorkonsult 

+46 70 604 16 54 
henrik.pettersson@itid.se 
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2016 | Ecus Electronic Customs Support AB 

Coachat företaget i Lean production och förbättringsarbete. Resultat som uppnått är bland annat minskade 
ställtider i produktion och förbättrade administrativa processer.  

2015 | Sandvik Mining 

Projektledare for uppskapandet av ett nytt Supply Chain data warehouse. Kravinsamling, metodutveckling 
och projektstyrning för att skapa ett beslutsstödsystem innehållande information från Sandvik Minings 
maskinpark för gruvindustrin. 

Anställningar 

2007 | iTid Tarinfo AB 

Projektledare, konsult samt kontorsansvarig 

2002–2006 | Sandbacka Park Utveckling 

Projektledare, affärsutveckling av små- och medelstora företag 

2001| Interactive Institute Innovation 

Projektledare och affärsutvecklare för kommersialisering av forskningsresultat 

1999–2001| SpeakUp Devlopment 

Projektledare och VD  
 

Utbildning 

1995–1998 | Ekonomiingenjör – Industriell Ekonomi, 140p, Högskolan i Gävle 

Inriktning Organisation, kvalitetsstyrning och logistiksystem  

1991–1993 | Domarhagsskolan, Avesta 

Tekniskt gymnasium  

Språk 

Engelska Flytande 

Svenska  Modersmål 
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