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Sammanfattning 

Jonathan van Hooff är erfaren i att leda förändringsarbete och brinner för att hjälpa verksamheter att 
utvecklas, både i små steg och större mer innovativa kliv. Han är med hela vägen, från framtagande 
av vision och strategi till effekthemtagning i verksamheten. Under förändring växer nya processer, 
arbetssätt och gränssnitt fram, samtidigt som tidigare värderingar ifrågasätts. Det är i den resan 
Jonathan är med och coachar, både på lednings- och medarbetarnivå, för att hitta den gemensamma 
riktningen framåt och hålla fokus på helhetsperspektivet. Jonathan arbetar med att skapa en 
delaktighet i hela verksamheten för att förankra en beständig kulturförändring. 
Jonathan är utbildad civilingenjör inom industriell ekonomi med inriktning logistik och matematisk 
optimering. 
 

Kompetensområden 

Verksamhetsutveckling 

Förändringsledning 

Projektledning 

Lean och innovation 

Supply Chain Management 

Digitalisering 

Utbildning 

  

 

 

Jonathan van Hooff 
Seniorkonsult 

+46 70 100 91 64 
jonathan.vanhooff@itid.se 
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Urval av tidigare uppdrag 

2021- | Projekt- och förändringsledning, Region Västerbotten 
Syftet med projektet är att införa en fullständig produktions- och kapacitetsstyrning inom all verksamhet för 
Hälso- och sjukvård. Projektet ska säkerställa att verksamheterna tar fram nedbrytbara produktionsplaner, 
matchar behov mot befintlig kapacitet, följer upp produktionsplanerna, agerar på avvikelser och arbetar med 
ständiga förbättringar samt omfördelar resurser utifrån kvalitetssäkrade produktions- och kapacitetsunderlag. 

Anställningar 

2021- | iTid Tarinfo AB 
Seniorkonsult inom verksamhetsutveckling. 

2017-2021 | Verksamhetsutvecklare, Norrmejerier 
Interntkonsult vid utbildning och coachning kopplat till Lean-filosofin där materialet grundade sig i värderingar, 
principer, metoder och verktyg. 

Införande av daglig styrning där en eskaleringsfunktion etablerades mellan medarbetare och ledning. Arbetet 
omfattade hela verksamheten i Umeå. Arbetet innebar utveckling av processer och arbetssätt och senare 
utbildning och coachning av ledare och medarbetare. 

Införande av nyckeltal och arbetssätt för metodstyrning för verksamheten i Umeå. Arbetet omfattade 
utvecklingsarbete med respektive avdelning utbildning och coachning för att förankra nya arbetssätt. 

Projektledare för design av kyllager på 5700kvm. Arbetet innebar initialt analys, simulering, investeringskalkyl, 
och sedan driftsättning av det fysiska lagret. 

Framtagande av ny investeringsprocess och modell för utvärdering av företagets projektportfölj, samt 
införande av nya arbetssätt i organisationen. Från  förbättringsidé till genomförande-/investeringsbelsut på 
chef-/ledningsnivå. Arbetet innefattade även ansvar att förankra ny modell och arbetssätt i organisationen.  

2016-2017 | Projektledare Supply Chain Management, Norrmejerier 
En digitaliseringresa som innebar en transformation av transportplaneringen. Effektsäkring var en prioritet 
och stor vikt lades på förändringsledning. Projektet utmanade kulturella strukturer, normer och värderingar 
och därför innebar en stor del av arbetet att hantera denna förändring och coacha medarbetare och ledare 
som senare även utbildades på bredd för att kunna nyttja systemstödet. 

2015-2016 | Systemansvarig, Lincargo 
Tekniskt ansvarig införandet av ett IT-system för ruttoptimering. Arbetet omfattade integration mot befintliga 
system, samt utbildning och tvärfunktionell utveckling av nya arbetssätt. Initialt krävdes programmering i 
Microsoft Excel Visual Basic. När mjukvara väl var på plats simulerades förslag på optimerade rutter.  

2014 | Materialplanerare, Komatsu 
Arbetade som materialplanerare där jag ansvarade för att analysera materialbehov och beställa material till 
reservdelsavdelningen. 
 

2014 | Examensarbete, Sandvik AB 
Syftet med examensarbetet var att utveckla informationsflödet mellan centrallager och kundlager. Detta 
resulterade i en implementation av egenutvecklat lagerhållningssystem som sänkte deras kapitalbindning och 
ökade deras saldosäkerhet. 
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Utbildning 

2009 - 2014 | Umeå Universitet 
Civilingenjör Industriell Ekonomi, Inriktning logistik och mot matematisk optimering, 300 poäng 

2006 - 2009 | Dragonskolan 
Naturvetenskaplig linje 

Övrig utbildning  

2021 | Scrum Master Certifiering, Informator 

2020 | Projektbeställarutbildning, Winell 

2017 | Utveckling av gruppledare (UGL), Quarentz 

Språk 
Engelska Modersmål 

Svenska  Modersmål 
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