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Sammanfattning 

Jenny har många års erfarenhet av projektledning & verksamhetsutveckling i tillverkande industri. Hon 

har ansvarat för såväl stora investeringsprojekt som utvecklingsprojekt inom logistik och produktion. Att 

gå ut och se problem i verkligheten är en självklarhet för henne, vilket medför att arbetet ofta sker i nära 

samarbete med verksamheten.  Fokus är att se till hela flödet och förbättra där effekten blir störst. Jenny 

är civilingenjör inom Maskinteknik med inriktning mot produktion.  

Kompetensområden 

• Projektledning 

• Produktionsteknik/produktionsutveckling 

• Lean Production 

• Logistik 

• Utbildning 

• Coach i Produktionslyftet 

Urval av tidigare uppdrag inom iTid 

2020 | Coop Norrbotten 

Projektledning vid nulägesanalys för bemanningsoptimering. Syftet med projektet är att kartlägga och 
verifiera vilka faktorer som påverkar personalkostnaden. 

2020 | Boliden Mineral 

Stöd vid planering och uppstart av ny komponentrepsverkstad i Aitikgruvan. Processkartläggning och 
införande av överenskomna arbetsmetoder. 

2019 | Lapland House AB 

Processkartläggning och framtagning av strategi, mål och handlingsplan för organisationen. 

2018 | Lindbäcks Bygg AB 

Projektledning vid införande av produktionsstyrningssystem i syfte att digitalisera informationsflödet. 

2017 | Euromaint Rail AB 

Genomförande och ledning av utvecklingsprojekt som coach i Produktionslyftet.  

2017 | Stora Enso AB 

Analys och genomförande av kapacitetshöjande åtgärder i produktionsflöde, samt coaching och 
utbildning av personal för att utveckla gemensamma arbetssätt.  

2017 | Lindbäcks Bygg AB 
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Balansering av produktionslina, samt utbildning i tidsstudier och flödeskartläggning för lagledare och 
produktionsledare. Coaching av lagledarna för att öka förståelsen för standardisering och taktade 
flöden. 

2016 | Lindbäcks Bygg AB 

Projektledning av omställning till enstycksflöde med fokus på layout, material och produktflöde samt 
arbetssätt.  

2015-2016 | Scania CV AB 

Projektledning av investerings- och verksamhetsförbättringsprojekt. Samordnare för tekniker med 
uppdrag att prioritera arbetet och ha överblick över avdelningens uppdrag att stötta och utveckla 
produktionsprocesser.  

2015 | Hällnäs Handelsträdgård 

Genomförande och ledning av utvecklingsprojekt som coach i Produktionslyftet. Coachat företaget i 
Lean production under 18 månader med resultat som ökad leveransprecision, minskade 
kvalitetsförluster, tydligare kommunikation och ökad förbättringsförmåga. 

2014 | Boliden Mineral 

Projektledare för 5S arbete i Aitikgruvans truckverkstad. 

2014 | Smurfit Kappa 

Utbildning coachande förhållningssätt för ledningsgrupp och chefer. Introduktion och uppstart av 
förbättringsarbete för produktions-, underhålls- och administrativpersonal. 

2013 | Vattenfall 

Stöttat företaget med att öka både flödeseffektivitet och säkerhet, genom att utveckla 5S. 

2013 | Metso 

Coach i Metsos arbete för en mer effektiv organisation, kopplad mot säkerhet och standardiserat 
arbete. 

2012 | Duroc Steels 

Utformning av materialflöde för förbrukningsstyrd produktion. 

2012 | Textilia 

Grundläggande utbildning i Lean, samt hållit workshop om värderingar och principer. 

Anställningar 

2007-2012 | Produktionsteknik, Ferruform, Luleå 

Projektledare, främst inom olika investeringsprojekt, som alla tillsammans resulterat i ett förbättrat 
flöde genom produktionen. Utbildat inom SPS (Scania Production System), samt fungerat som stöd i 
införande av nya metoder. Produktionsutveckling med hjälp av verktyg som 5S, daglig styrning, 
standardiserat arbetssätt och strävan efter enstycksflöde och reducerade lager.  

2007 | Logistik, Gestamp Hardtech, Luleå 

Arbetade som logistikplanerare med uppdrag att koordinera det interna logistikflödet mellan Gestamps 
olika fabriker. Halva tiden tillbringades i fabriken i Tyskland. Arbetsuppgifterna innefattade att lägga 
upp leveransplaner, hålla i kundkontakter, transportfrågor och att utreda paketeringsmaterial.   

2006 | Manufacturing Engineering, Caterpillar Inc, UK 

Projektanställning på Caterpillars motorfabrik, Perkins Engines, i Peterborough. Arbetade med att 
förbättra och planera produktionsprocesser, samt med att ta fram rekommendationer och layoutförslag 
för framtida investering av monteringslina.  

2003-2005 | Sommarvikarie, Gestamp Hardtech, Luleå 

Arbetade som operatör på 5-skift i produktion, som ansvarig för emballagehantering och 
godsmottagning av produktionsmaterial, samt med administration i företagets 
dokumenthanteringssystem.  

2001-2002 | Sommarvikarie, Aitikgruvan, Boliden Mineral, Gällivare 
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Arbetade som operatör i anrikningen. Övervakade produktionen och åtgärdade fel.  

Utbildning 

2017 | Swerea IVF, Göteborg 

Förändringsledare och coach, 3 dagar. 

2013 | Luleå Tekniska Universitet/Chalmers Tekniska Högskola 

Kurs i Lean Produktion, 7,5poäng. 

2000-2006 | Luleå Tekniska Universitet 

Civilingenjörsutbildning. Maskinteknik med inriktning produktionsteknik.  

1996-1999 | Välkommaskolan, Malmberget 

Naturvetenskapligt gymnasium.  

Språk 

Engelska  Flytande 

Svenska  Modersmål 
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