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Profil
Jag är en lugn och trygg person men samtidigt målinriktad och håller högt tempo. Struktur och tydlighet
skulle kunna vara mina mellannamn samtidigt som jag är mycket nyfiken och tycker om att utmana mig och
andra att våga tänka nytt och annorlunda. Med min energi engagerar och glädjer jag människor runt omkring
mig. Jag håller vad jag lovar, är professionell och har god social kompetens. För IT och människor har jag ett
brinnande intresse och bred arbetslivserfarenhet från såväl offentlig som privat sektor. Centralt under min
yrkeskarriär har varit stort ansvar, verksamhetsfokus, ekonomisk effektivitet och gott ledarskap. IT är ett stort
intresse sedan unga år, allt från programmering av webb & appar till smarta hem och nya tjänster. Jag är ofta
först med det senaste och inspirerar och hjälper mer än gärna människor runtomkring mig.

Arbetslivserfarenheter

(Ett urval)

Atea Sverige AB - Projektledare (2017-aug till nu)
I tjänsten som projektledare har jag hand om medelstora och stora projekt inom IT-infrastruktur och är även
leveransansvarig/Service Delivery Manager för flera avtal. Flera projekt har varit att hjälpa kunderna i sin flytt
till molnet och Office 365. I projekten har jag haft flera såväl juniora som seniora kollegor och medarbetare
hos kund som projektmedarbetare. Jag är leveransansvarig för två klientavtal och ett drift-/tjänsteavtal vilket
är Atea Sveriges största avtal av sitt slag.
Utöver leveransprojekt och avtal arbetar jag även med andra initiativ kopplat till utveckling och innovation.
Dels egna vardagsinitiativ såsom nördluncher men också större initiativ som innovationsevent för kunder
med mera. Efter idé tillsammans med kollega har jag även byggt ett AI-spel som turnerar landet runt.
Sedan 2020 är jag även sammankallande för projektledarforum inom region mitt innehållande ett trettiotal
projektledare. Förtroendet fick jag av regionala affärsområdeschefen bland annat för min framåtanda,
nytänkande och fokus på utveckling.

Advania AB - Leveransansvarig, projektledare & konsult (2016-dec till 2017-jun)
Inom Advanias nationella område ”Webb & intranät” var jag bland annat leveransansvarig för ett 10-tal
kunder och ledde projekt av olika storlekar. Jag arbetade också med sälj inom området och konsultade själv
kring framförallt kravställning/förstudie, utbildningar, innehåll och rådgivning.

Advania AB - Fokusområdesansvarig (2014-nov till 2016-dec)
Jag ansvarade för Advanias nationella område "Webb & Intranät" med fokus på de tre produkterna
Episerver, SharePoint och Valo. I tjänsten ingick flera olika roller som var såväl affärsmässiga och
strategiska som operativa och konsultande. Jag var teamleader för nio konsulter och konsultade själv inom
projektledning och kravställning samt utbildade och höll workshops. Jag attesterade tid, hade individuella
samtal och följde upp teamet. Jag anordnade också pass för teambuilding, arbetade med
kompetensförsörjning och rekrytering. Jag tog också fram verktyg för resursplanering av hela
konsultgruppen på kontoret. Bromölla kommuns nya externa webbplats och AB Botkyrkabyggens nya
intranät är två exempel där jag ledde arbetet från start till slut, från förstudie och införsäljning till
projektledning och förvaltning. Jag har skapat goda resultat i flera projekt och nöjda kunder. Inom
fokusområdet utökade jag kundbasen med flera nya avtalskunder och höjde kvaliteten i befintliga
kundleveranser samt stärkte arbetssätt och rutiner. Säljarbetet bestod såväl av resursförsäljning av teamet
som anbudsarbete/upphandlingar.

Kristianstads kommun - Projektledare (2012-aug till 2014-nov)
Jag arbetade med både små och stora projekt. Vardagen bestod ofta av problemlösning, kravställning,
kvalitetssäkring och tester. Även mycket kontakter med kunder för support och service samt med
leverantörer. Några exempel på projekt jag drev och deltog i är "Papperslösa möten", Nytt intranät samt
Införandet av Microsoft Lync med kopplingar till befintlig lösning för telefoni/växel. Jag praktiserande på
kommunen åren 2011-2012 med fokus på surfplattor och mitt projektarbete. Jag arbetade också extra med
support och projekt samt var ensam arbetande i telefonsupport/Helpdesk under sommaren 2011 - en mycket
lärorik sommar!
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Utbildningar & kurser

(Ett urval)

Coachande ledarskap, Indea (2019)
Retorik och talarträning, Edvard Raft (2018)
Verksamhetsnära Förvaltning med fokus på pm3, Atea (2018)
PPS steg 1, Tieto (2018)
Microsoft Project 2016, Lexicon (2018)
REQB-certifierad kravhanterare, Konsultbolag1 (2017)
Målgruppen är oss som arbetar med verksamhetsbehov inom någon av exempelvis följande roller;
kravanalytiker, systemförvaltare, verksamhetsanalytiker, projektledare och testledare.

Lag & rätt, Hjärt-/lungräddning, Envarsgripande, Sekretess och Rakel, Polisen (2017)
Projektledning, Monica Lööw - Cordovan Performance AB (2014)
Monica Lööw är seniorkonsult inom ledarskap och projekt på Cordovan Performance och höll utbildning för
mig och mina kollegor inom projektledning & ledarskap. Utbildningen var givande - inte minst eftersom jag
fick träffa och samtala med projektledare inom andra verksamheter.

Språkkunskaper
• Svenska (modersmål)
• Engelska (goda)

Övriga meriter
Jag innehar B-körkort och egen bil.

Brf Gripen 1 - Ordförande (2018-nu, andra mandatperioden)
Brf Kanalhusen - IT-ansvarig & styrelsemedlem (2015-2017)
På föreningens årsstämma fick jag förtroendeuppdrag i styrelsen med särskilt ansvar för IT och media. Åt
föreningen skapade jag och underhöll en Facebook-grupp och byggde en ny webbplats. För de som inte har
tillgång till de digitala kanalerna sattes även information upp på informationstavlor i entréerna.

Välgörenhetsprojektet ”Hjälp Ebba Stoppa Cancer” - IT-/Media-ansvarig (2011-2013)
Jag hade ett mycket stort engagemang i ett lokalt välgörenhetsprojekt som ensam ansvarig för all IT och
media. Det lokala välgörenhetsprojektet bidrog med över 600 000 kronor till kampen mot barncancer.

Utmärkelser
• Tilldelades priset "årets JB-elev 2012” med motiveringen: ”För en syntes outtömlig källa av engagemang,
oavsett vad det handlat om. Ett aktivt arbete i elevråd och som elevambassadör är två exempel där
engagemanget visat sig. En stor eloge till prestationer i kurser där det har funnits tillräckligt med tid inte
bara till att få utmärkta betyg utan även att hjälpa andra nödställda kamrater. Inte sällan har även läraren
känt sig överflödig.”.
• Tilldelades som enda elev skolans diplom ”God vän” samt bjuds på resa (2009)
Rektor Ulf Nilsson: ”…för att du aktivt är ett gott föredöme för dina kamrater, vågar uttrycka och stå för
goda värderingar, och månar om att alla skall trivas på skolan”.

Referenser & omdömen
En mängd omdömen genom åren finns att läsa på iterik.se/#referenser samt även några på LinkedIn. På
begäran lämnas gärna kontaktuppgifter till olika referenspersoner.

Personligt
Utöver IT tycker jag mycket om att laga och äta mat, gärna med sambon i ett engagerande debattämne
hemma i köket eller på restaurang. Intresset för samhällsfrågor och politik är stort vilket jag tror hänger ihop
med drivkraften att göra världen bättre. Fritiden spenderas också med träning i form av gym och löpning
samt ett och annat gruppträningspass där sambon instruerar. Andra intressen är ekonomi, TV-serier,
psykologi och vetenskap.
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