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Sammanfattning 

Måns Montell har många års erfarenhet av logistik- och verksamhetsutveckling inom industrin, främst 
gällande operativt inköp, lagerhantering och produktionsplanering. Utöver det har Måns även arbetat 
med strategiskt inköp en inom internationell koncern för produktion och försäljning av fönster. Måns är 
utbildad civilingenjör i industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. 
 

Kompetensområden 

Produktionsplanering 

Operativt inköp 

Strategiskt inköp  

Lagerhantering 

Daglig styrning 

Kalkylering 

  

 

 

Måns Montell 
Senior konsult 

+46 73 091 77 16  
mans.montell@itid.se 
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Anställningar 

2021-2022 | Category Stream Manager, DOVISTA A/S 
Ansvarig inom DOVISTA:s inköpsorganisation för kontakterna med produktägarna för utveckling av 
nuvarande och framtida fönsterplattformar. DOVISTA är en av Europas ledande fönstertillverkare med 
produktion och marknad i norra och centrala Europa, i Sverige främst under företaget Svenska Fönster AB. 

 

2020-2021 | Group Lead Category Manager, DOVISTA A/S 
Ansvarig inom DOVISTA:s inköpsorganisation för kommersiella frågor rörande metallområdet. I huvudsak 
innefattade det beslag (gångjärn, handtag mm) och aluminiumprofiler för alla produktionsenheterna inom 
DOVISTA. 

 

2011-2020 | Logistikchef, Svenska Fönster AB 
Avdelningschef för logistikavdelningen. Antalet anställda som rapporterade direkt varierade under åren, men 
låg vanligen mellan sju och tio personer, som flest 14 personer. Logistikavdelningen arbetade mycket nära 
produktionen med ansvar för orderläggning mot leverantörer inklusive vissa kommersiella frågor, lagernivåer 
och beställningspunkter för ankommande gods samt produktionsplanering av produktionen. Svenska Fönster 
producerar och säljer fönster och fönsterdörrar för den svenska marknaden under varumärkena SP Fönster 
och Traryd Fönster. Företaget är helägt av den danska koncernen DOVISTA. 

 

2006-2011 | Projektledare logistik och inköp, Nefab Packaging Sweden AB 
Olika befattningar och uppdrag inom logistik och inköp. 

 

Övrigt 

2007-2022 | Gävle kommun 
Ett flertal större och mindre kommunala uppdrag inom Gävle kommun, bland annat ledamot av 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
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Utbildning 

2000-2006 | Luleå tekniska universitet 
Civilingejör i industriell ekonomi, 180 poäng 

 

2000 | Högskolan i Gävle 
Historia A, 20 poäng 

 

1996-1997 | J. V. Humphries School, Kaslo, B.C., Kanada 
Utbytesstudent vid kanadensiskt high school 

 

1995-1999 | Bessemergymnasiet, Sandviken 
Naturvetenskapliga programmet 

 

Språk 
Engelska Flytande  

Svenska  Modersmål 

Tyska Grundläggande 
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