Stefan Almarlind
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0730-987392
stefan.almarlind@itid.se

SAMMANFATTNING
Stefan Almarlind har 15 års erfarenhet inom tillverkningsindustrin både som operatör och i ledande befattningar
inom produktion och kvalitet.
Stefan brinner för att bidra med kvalitetsutveckling hos sina kunder och att vidareförmedla sitt kunnande och
engagemang till de företag och offentliga organisationer som anlitar honom. Hans nyfikenhet och engagemang
är framgångsfaktorer som får ledning och medarbetare att sträva mot gemensamma mål.
Stefan har även drivit egen konsultfirma inom Lean Produktion med fokus på styrelse, ledarskap samt
medarbetarskap inom de flesta branscher.
Stefan arbetar även som mentor för nystartade företag inom alla slags branscher.

KOMPETENSOMRÅDEN
• Lean-ledarskap
• Produktionsteknik
• Värderingsarbeten/gruppdynamik
• Coachning
• Verksamhetsutveckling inom produktion och offentlig verksamhet

URVAL AV TIDIGARE UPPDRAG
2017 | Länsstyrelsen Västerbotten
Coachning och utbildning inom värderingar och värdeflöde för tjänster.
2016-2017 | Zepro
Produktionschef - produktionsutveckling och utveckling av produktionsprocesser, ledningsgruppsarbete, strategier,
optimering av tillverkningsprocessen från råmaterial till färdig produkt.
2016 | Zepro
Lean-ledarskapsutbildning, coaching av ledare, utmaningsdrivet förbättringsarbete.
2016 | Olofsfors AB
Lean-ledarskapsutbildning.
2014-2015 | Indexator Rotator System
Projekt taktad montering 2016, coaching av ledare, utbildning av medarbetare samt praktisk tillämpning i produktion.
2014 | Indexator Rotator System
Lean-ledarskapsutbildning, strategi för fortsatt arbete, struktur samt coachning av daglig verksamhet.
2014 | Nordperf
Lean-ledarskap, strategi, struktur, coaching av ledare för att utveckla organisationen mot ökad lönsamhet.
2014 | Franke
Lean-ledarskap, strategi, projektledare taktad montering samt coaching av ledare.
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ANSTÄLLNINGAR
2014- | iTid Tarinfo AB
Seniorkonsult, säljare samt delägare
2009-2014 | Företagsstruktur/Leanpartner
Seniorkonsult samt ägare och VD
2006-2009 | Komatsu
Avdelningschef för Final Inspection
1994-2006 | Komatsu
Montör och arbetsledare
1993-1994 | Volvo lastvagnar
Måleri
1988-1993 | Forma skyltreklam
Montör

UTBILDNING
2013-2014 | Luleå Tekniska/Chalmers
Lean-produktion
2009 | Umeå Universitet
Organisation och ledarskap samt kvalitetsteknik
1992-1993 | AMU
Bilelektrikerutbildning
1986-1988 | Dragonskolan
El-tele reparatör

ÖVRIGT
Part Development
Lean-spelshandledare inom 5S, flödesspelet, samt traditionellt Lean-spel.

SPRÅK
Svenska

Modersmål

Engelska

Flytande
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