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Sammanfattning 

Med flera år i konsultbranschen har Ellen en bred erfarenhet av att vara projektledare och bedriva 

verksamhetsutveckling för kunder inom tillverkningsindustrin och offentliga sektorn. Att se verksamheter 

ur ett helhetsperspektiv för att undvika suboptimeringar, men ändå avgränsa projekten för att uppnå 

tydliga förbättringar är en av hennes styrkor. Projekten har innefattat allt från inköp och upphandling, till 

processutveckling och systemimplementering. 

 

Ellen kännetecknas av att driva projekt i mål genom ett strukturerat och målinriktat arbetssätt. Genom 

att vara ute i verksamheten och samarbeta med kunderna skapar hon förutsättningar för delaktighet och 

långsiktiga förbättringsresultat. Ellen är van att arbeta i projekt med flera intressenter där god 

personkännedom och kommunikationsförmåga är avgörande för en bra leverans. 

 

Ellen är utbildad civilingenjör inom Industriell Ekonomi med inriktning Supply Chain Management. 

 

Kompetensområden 
Projektledning 

Workshopledning 

Processkartläggning 

Verksamhetsanalys 

Strategiutveckling 

System/app-implementering 

Inköp & Upphandling 

Supply Chain Management 

Utbildning 

Tjänstedesign 

  

 

 

Ellen Jingskog 
Seniorkonsult 

+46 72 732 32 13 
ellen.jingskog@itid.se 
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Urval av tidigare uppdrag 

2022 | LKAB  

Projektledare för att utföra en analys av LKABs kultur enligt Edgar Scheins modell.  

2022 | NBI och YH Skellefteå 
Utbildare på yrkeshögskolor inom ämnen Supply Chain Management samt MPS och Logistik 

2018-2019 | SKF 
Projektledarstöd vid implementering av SAP Ariba för indirekt inköp globalt på SKF. En global mall användes 
för att öka standardiseringen och SAP Ariba implementerades i över 20 länder. 

2018 | Volvo Cars 
Förstudie för att kartlägga behov och krav inför kommande upphandling av Volvo Cars IT-förvaltning. 
Information och krav samlades främst in via intervjuer och workshops. Dessutom uvecklades en tid- och 
aktivitetsplan för kommande upphandling. 

2018 | Västra Götalandsregionen (VGR) 
Utbildning inom processorienterat arbetssätt och ledarskap för att sprida kunskap och förankra arbetssättet 
hos VGR. 

2018 | White Arkitekter 
Projektledning för genomlysning av inköpsverksamheten, vilket även inkluderade en spendanalys och 
undersökning av nytt P2P-inköpssystem. 

2017 | Göteborg Energi 
Utveckling av inköpsstrategi. I processen för att ta fram en inköpsstrategi gjordes en nulägeskartläggning, 
målbildsanalys, gapanalys och åtgärdsplan. Arbetet genomfördes främst genom intervjuer och workshops 
med inköpsavdelningen och verksamheten. 

2016 | Offentliga sektorn 
Utveckling av processmetodik och processkartläggning av relevanta processer in ekonomi och HR för ett 
Shared Service Center. För att processkartlägga och samla in dokumentation kring processerna utfördes 
intervjuer och workshops med processpecialisterna 

Anställningar 

2020-2021 | Projektledare, Evado 
Projektledare vid utveckling och implementering av appar för energibolag. Rollen innebar att vara länken 
mellan utvecklingsavdelningen och kunden, med rollen som produktägare enligt Scrum. I processen ingick 
det att identifiera behov och krav, ta fram och testa prototyper, utveckla och implementera produkter, samt 
att testa och utbilda. 

2019-2020 | Seniorkonsult, CGI 
Seniorkonsult inom grupperingen Sourcing & Supply Chain (S&SC). Rollen innebar följande 
ansvarsområden, leveransansvar hos kund, ansvarig för kundrelation i projekt samt ansvar för att göra 
offerter och erbjudandeutveckling inom S&SC. 

2015-2019 | Trainee och konsult, Acando 
Gick Acandos traineeprogram, vilket är ett populärt traineeprogram med tusentals sökande. Förutom att vara 
heltidskonsult innebar det extra utveckling inom konsultmässighet, projektledning och affärsutveckling under 
tre år. Navigerade därefter till Sourcing & Supply Chain grupperingen.  

2014 | Projektinköpare, Volvo Group AB 
Projektinköpare för portfolion ”rubber and fluid transfer” under sommaren 2014. Rollen innebar att hantera 
alla inköpsrelaterade uppgifter under projektfas, så som beställningar och leverantörssamarbeten. 
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Utbildning 

2013-2015 | Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg 
Masterexamen (M.Sc.) inom Supply Chain Management 

2013-2014 | Politecnico di Milano, Como 
Utbytestermin med kurser inom management 

2013 | Stanford University & Berkeley University CA, San Francisco 
Kvalificerad (baserat på betyg) för att delta i sommarutbyte (kurser och konsultprojekt) 

2013 | Stanford University & Berkeley University CA, San Francisco 
Kvalificerad (baserat på betyg) för att delta i sommarutbyte (kurser och konsultprojekt) 

2010-2013 | Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg 
Kandidatexamen (B.Sc.) inom Industriell Ekonomi 

2005-2008 | Älvsby Gymnasium, Älvsbyn 
Samhällsvetenskapligt program med samhällsinriktning.  

 

 

Språk 
Engelska Flytande 

Svenska  Modersmål 
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