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Presentation
Camilla är en erfaren ledare och managementkonsult med många års
erfarenhet som bland annat projektledare och chef. Hon har mycket goda
ledaregenskaper och erfarenhet av projektledning, processutveckling,
förändringsledning, företagsledning, organisationsutveckling, kvalité, lean
och ständiga förbättringar.
Utmärkande för Camilla är att hon är en engagerande, pedagogisk och
driftig person, som har mycket lätt för att snabbt sätta sig in i olika
projekt och verksamheter. Hon har en mycket hög analytisk kapacitet och
ett förbättringsorienterat arbetssätt. Camilla är civilingenjör i industriell
ekonomi från Chalmers.
Camilla är en omtyckt föreläsare inom projektledning, processutveckling,
ledarskap, lean, kvalité, revision och ledningssystem.
Infoga bild här
camilla.mannerstal@canea.se
mobil: 0727 – 17 00 47
direkt: 010 - 459 00 47
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Processutveckling: nulägesanalys samt förbättringar av ledningssystem
för stora projekt, Trafikverket
Moderator: sammanhållande moderator för ett stort
utbildningsprogram, Trafikverket
Mentorskap: mentor för flertalet personer inom olika företag och
organisationer
Kursutveckling: framtagande av komplett utbildning för alla anställda
inom kvalité samt utbildare av densamma, hos stort bolag inom
byggindustrin
Revisioner (ISO 9001) av diverse olika företag och organisationer
Projektledare: implementation av CANEAs dokument- och
ärendehanteringssystem inom Stockholms Läns Sjukvårdsområde
Projektledare: behovsanalys inför, upphandling av samt implementation
av ett IT-verktyg för analys av mätdata, hos stort energibolag
Processutveckling: nulägesanalys samt förbättringar av globala
produktutvecklingsprocess, från förstudie till produktionsfas, hos stort
elektronikföretag

Specialistkompetenser
•
•
•
•
•
•
•
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Organisationsutveckling
Ledarskap
Mentorskap
Projektledning
Förändringsledning
Lean
Processutveckling
Kvalitetsledning

Certifieringar
• PROSCI® Change Management
• IRCA® QMS
• PMP®

Tidigare erfarenhet
• Verksamhetsutvecklare och projektledare - ÅF
• Produktionschef - SKF
• Produktionschef och
projektledare – Volvo
Cars

CANEA har kompetens och erfarenhet för att hjälpa er ta ett helhetsgrepp på verksamheten från strategiutveckling till
genomförande av konkreta, operativa förbättringar. Vi hjälper er hela vägen, från analys till införande. Våra erfarna
konsulter har genom åren hjälpt hundratals organisationer till en mer lönsam och effektiv verksamhet.

