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Sammanfattning 

Fredrik har lång och bred erfarenhet från näringslivet i olika roller i tillverkande företag. Den 

sammanhållande tråden har varit verksamhetsutveckling, ledarskap, produktions- och 

kvalitetsutveckling samt säkerhet, hälsa och miljö. Att driva hållbara förändringar med stor delaktighet, 

uthållighet och fokus är hans styrka. Genom bred samverkan inom organisationen samt med kunder 

och leverantörer skapar han förutsättningar för varaktig effekt av förbättringsarbetet. 

 

Fredrik är civilingenjör inom kemiteknik med inriktning mot processteknik. 

Kompetensområden 

Lean Produktion  

Ledningssystem 

Kvalitetsutveckling 

Processkartläggning 

Hälsa, Säkerhet, Miljö   

Ledarskap 

Förändringsledning 

Utbildning 

Urval av tidigare uppdrag 

2021 - | iTid Tarinfo AB 

Utöver sina uppdrag hos kund så är Fredrik kontorsansvarig för Sundsvallskontoret 

 

2014-2019 | AkzoNobel/Nouryon 

Global implementering av Lean Produktionssystem på 30 fabriker inom koncernen. Gapanalyser, 
utbildningsprogram, coaching och uppföljning av grundläggande och primära processer. 

 

Anställningar 

2021 – | Seniorkonsult, iTid Tarinfo AB 

2019 – 2021 | Produktionschef, Nouryon Surface Chemistry AB 

Leveransansvarig enligt kundens krav med fokus på säkerhet, kvalitet, produktivitet, organisationsutveckling 
och ständiga förbättringar. 

 

2014 – 2019 | AkzoNobel/Nouryon 

Global implementering av Lean Produktionssystem på 30 fabriker inom koncernen. Gapanalyser, 
utbildningsprogram, coaching och uppföljning av grundläggande och primära processer. 

 

 

Fredrik Munkby 
Seniorkonsult 

+46 73 385 56 55 
fredrik.munkby@itid.se 
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2012 – 2014 | HSE-chef, AkzoNobel Surface Chemistry AB 

Chef för Hälsa, Säkerhet och Miljö inom sex st anläggningar i Europa, baserad i Stenungsund. Leda 
förbättringsprogram med målet att ingen skall skada sig på jobbet och vi skall minska vår miljöpåverkan. 

2011 – 2012 | Avdelningschef, AkzoNobel PPC AB 

Chef för den svenska delen av Eka Engineering, en konsultavdelning som projekterar och bygger 
tillverkningsanläggningar. 

2004 – 2011 | Fabrikschef, AkzoNobel PPC AB 

Prodktionsansvarig på fabrikerna i Trollhättan och Borås med fokus på säkerhet, kvalitet, produktivitet och 
kostnadsbesparingar.  

2000 – 2004 | Fabrikschef, AkzoNobel Rexolin AB 

Platsansvarig på fabriken i Kvarntorp med uppdraget att starta upp en nybyggd anläggning.  

1992 – 2000 | Eka Chemicals AB 

Ett flertal olika roller på anläggningen i Bohus; processingenjör, driftingenjör och produktionsledare. 

Utbildning 

1986 – 1992 | Chalmers Tekniska Högskola 

Civilingenjörsutbildning. Kemiteknik med inriktning mot process 

 

Lean, McKinsey 

Projektledning, Cadence 

Situationsanpassat ledarskap, Blanchard 

AkzoNobel ledarskapsprogram 

Affärsmannaskap, Meweco 

Processsäkerhet 

Beteendebaserad säkerhet 

Mentorprogram 

Produktionschef, M-gruppen 

 

Språk 

Engelska Flytande 

Svenska  Modersmål 
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