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Presentation
Mikael har under de senaste 10 åren erhållit gedigna erfarenheter inom
logistik, styrning av värdeflöden, ledarskap och verksamhetsutveckling,
var inom han har drivit internationella utvecklingsprogram inom globala
koncerner.
Mikael är en erfaren förbättringsledare och är certifierad Black Belt inom
Lean Six Sigma. Han har under många år drivit implementering av Lean
inom både produktion och administrativ miljö, och har en stor passion för
konceptet inom vilket han både föreläser och praktiserar som
managementkonsult.
Mikael har en akademisk bakgrund både som ingenjör inom logistik och
industriell management, samt MBA. Han efterfrågas även frekvent som
gästföreläsare inom Supply Chain & verksamhetsutveckling på universitet
och tekniska högskolor runt om i landet.

Mikael.gothager@canea.se
mobil: 072 – 737 90 79
direkt: 010 - 459 00 79

Exempel på konsultuppdrag
• Process- och verksamhetsutveckling inom privat byggsektor
• Inspirationsföreläsningar om Lean och organisation för utveckling av
värdeflöden
• Implementation av förbättringsarbete inom serviceorganisation i privat
sektor
• Strategiuppdrag inom verksamhetsutveckling med fokus på framtida
lokalisering för närsjukvård inom länsregioner
• Uppstart av Lean och förbättringsprogram inom privat sektor
• Utbildning i metodik och praktisk tillämpning av verktyg inom Lean och Six
Sigma i privat sektor

Specialistkompetenser
•
•
•
•
•
•

Supply Chain Management
Projektledning
Processutveckling
Strategi och analys
Förändringsledning
Produktion- & värdeflödesutveckling

Certifieringar
• Lean Six Sigma Black Belt
• IRCA QMS Lead Auditor
• Change Management Professional

Tidigare erfarenhet
• Supply Chain Developer, Ericsson AB
• Acting Management, Supplier Development &
Quality assurance, Ericsson AB
• Senior Supplier Developer, Ericsson AB
• Improvement Manager, Ericsson AB
• Process Manager Logistics, Ericsson AB
• Production Planning, Ericsson AB
• Warehouse & Transportation Manager, Ivanhoe AB

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.

