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SAMMANFATTNING
Anders Sörqvist är en erfaren konsult som har två par skor med stålhätta och ser till att det händer saker i
verksamheten. Anders har förståelse för de strategival som finns i ett tillverkande företag och kan även se till att
omsätta dessa strategier till handling. Att coacha ledning och operatörer för att få till en förbättrad verksamhet är något
av Anders specialitet.
Anders är utbildad civilingenjör och har under många år undervisat samt handlett civilingenjörer vid Luleå Tekniska
Universitet. Anders är lärare inom stiftelsen PLAN utbildning men vill främst vara känd för att omsätta teorierna i det
dagliga arbetet som konsult. Anders brinner för området Lean Produktion där han är en eldsjäl och föredragshållare
inom området i Norra Sverige.
”Att förstå teorierna är inte det svåra. Att ge sig tid att fundera på hur dessa skall tillämpas i verksamheten samt att
driva förändringen, det är utmaningen”.

KOMPETENSOMRÅDEN
 Lean Produktion (Coachande ledarskap, Värderingar/Principer, VFA, SMED, 5S, Daglig styrning, Visuell
planering, Förbättringsarbete)
 Produktions- och flödesstrategier
 Planering
 Lagerstyrning
 Verksamhetsutveckling
 Utbildning

URVAL AV TIDIGARE UPPDRAG
2016 | Skellefteå Kraft AB
Utveckling av administrativa processer genom coachande av ledare och personal. Se avvikelser. Förstå kundbehovet.
Involvera medarbetare. Utveckla processerna.
2015 | Brokk AB – ACAB
Utveckling av försörjningskedjan. Gemensam målbild och utveckling av försörjningskedjan. Resultatet var kortad
ledtid från 11 till 3 veckor samt ca 20 % reducering av aktiviteterna i information- och materialflödet mellan företagen.
2013-2015 | Smurfit Kappa Kraftliner Piteå AB
Coachat ledningen. Infört dagligstyrning och ständiga förbättringar. 95% av all personal är med i daglig styrning. 200
dokumenterade förbättringar/månad i slutet av 2015.
2014| Rototilt AB
Ny layout för att klara ökad efterfrågan.
2013-2014 | Brokk AB
Stöd för att dubbla produktionsvolymen genom nöjdare kunder (kort och fast leveranstid), ökad produktivitet och
flexibilitet i produktion. Ny produktionsstrategi samt flödesstrategi.
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2012-2013 | Berco
Delaktig i förändringsarbete som gett företaget framtidstro. Från negativ marginal till tvåsiffrigt positiva efterkalkyler.
Idag en av de lönsammaste på byggarna i branschen.
1998- | Luleå tekniska universitet
Ansvarig för utbildningar inom SCM, Logistik, Planering och styrning, Operations Management samt Lean
Produktion . Handledare för flera examensarbeten vid avdelningen för industriell logistik. Anders är ofta gästföreläsare
på LTU samt engagerad i att bistå LTU i uppdragsutbildningar mot näringslivet och för andra universitet.

ANSTÄLLNINGAR
2004- | iTid Tarinfo AB
Seniorkonsult samt delägare.
2000-2004 | Tarinfo AB
Marknadsansvarig
1999-2000 | Avantra AB
Logistikutvecklare inom området Elektronisk handel.
1998-1999 | Nyström &Co
Konsult inom produktion och logistik
1998| Luleå Tekniska Universitet
Adjunkt och studierektor vid avdelningen för industriell logistik
1996-1998 | Ericsson Radio Systems AB
Supply Planner.

UTBILDNING
2010 | Chalmers
Lean Produktion. 7,5 poäng
2005 | Pedagogik, Luleå Tekniska Universitet
Utbildning för undervisande lärare, 5 poäng
1990-1995 | Industriell ekonomi, 180 poäng, Luleå Tekniska Universitet
Inriktning mot industriell logistik
1995 | Kvalitetsteknik, 16 poäng, Luleå Tekniska Universitet
Offensiv kvalitetsutveckling, avslutning på ekonomprogrammet
1987-1990 | Östraboskolan, Uddevalla
Teknisk linje med inriktning mot el

ÖVRIGT
2000- | Logistikföreningen PLAN
Under flera år aktiv inom föreningens Styrelse, Regionkommitté samt som certifierad lärare inom stiftelsen PLAN
utbildning.

SPRÅK
Svenska

Modersmål

Engelska

Flytande
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