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Sammanfattning 
Emmelie har erfarenhet av att arbeta i ledande befattning inom underhåll samt projektledning. Hon drivs av 
att se när flöden effektiviseras, processer förbättras och människor växer. Emmelie vill bidra och inspirera till 
ett utvecklande ledarskap i alla sorts verksamheter.  

Emmelie är utbildad civilingenjör inom industriell ekonomi med inriktning risk management på Umeå 
Universitet. 
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Kompetensområden 
Projektledning 

Verksamhetsutveckling 

Underhåll 

Ledarskap 

Personal 

 

 

 

Urval av tidigare uppdrag 
2018 | Eitech 
Utveckling av projektprocessen med förbättrat informationsflöde och ny mötesstruktur 

2018 | Komatsu Forest AB 
Kartläggning av informations- och materialflöden från order av material till fabrik för att säkerställa 
leveranssäkerhet in till fabrik. Arbetet innefattade nulägesanalys, workshops för samsyn samt framtagande 
av handlingsplan för genomförande. 

2018 | Umeå Energi 
Projektledning av verksamhetsutveckling inom processer för investering och reinvesteringsprojekt. I projektet 
utarbetades och implementerades planering på taktisk, operativ och verkställande nivå. Projektet innefattade 
även analys av flöden och processer som underlag till projektutformning. 

2018 | Polarbröd 
Utbildning, framtagande och träning i daglig styrning, verksamhetsuppföljning och KPI:er. 
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Anställningar 
2017- | iTid Tarinfo AB 
Senior konsult inom verksamhetsutveckling 

2015-2016 | Quant Service Sweden AB (f.d. ABB Full Service) 
Underhållschef. Personalansvar, planering och ledning av daglig drift. Kontakt med kund, leverantörer samt 
ekonomi och säkerhetsfrågor.  

2015 | Quant Service Sweden AB (f.d. ABB Full Service) 
Utvecklingsingenjör. Projektansvar för att förbättra kvalitén på uppföljningar till kund. Utveckling av 
processen för leveransuppföljning mot kund och implementering av nytt arbetssätt. Utveckling av processen 
för avtal- och ekonomiuppföljning mot kund och implementering av nytt arbetssätt. 

2012–2013 | ABB Business Center Umeå 
Projektuppdrag. Drev mindre projekt med att ta fram investeringskalkyler.  

2012 | ABB Business Center Umeå 
Sommarvikarie. Genomförde en grundlig konkurrensanalys.  

2006–2012 | Pentik Umeå 
Försäljning och service 

Utbildning 
2009-2914 | Umeå universitet 
Civilingenjör inom industriell ekonomi med inriktning risk management 

2011 | Umeå universitet 
Strategier och verktyg för kvalitetsarbete 7,5hp. Lean och Six Sigma.   

Språk 
Engelska Flytande 

Svenska  Modersmål 


