Managementkonsult

Ulrika Leray
MSc

Presentation
Ulrika Leray har arbetat för CANEA sedan september 2016.
Innan hon började på CANEA har hon i cirka femton år
arbetat både praktiskt och strategiskt med arbetssätts- och
processutveckling samt ledningssystem i olika roller, bland
annat som verksamhetsutvecklare, chef och lednings
representant. Förutom ovan nämnda roller har hon gedigen
erfarenhet av som intern-, projekt- samt leverantörsrevisor
samt projektledare.
Ulrika har en civilingenjörsexamen som har kompletterat sin
kompetens genom olika utbildningar inom områdena
förändringsledning, retorik och ledarskap. Hon har även
praktiskt tillämpat sin kunskap genom av att leda olika
grupperingar i utvecklingsarbete, normal- samt krisläge.
Inom CANEA arbetar Ulrika med projekt rörande
implementering och vidareutveckling av ledningssystem för
miljö och arbetsmiljö samt utbildning och revision inom
dessa områden.

Exempel på uppdrag
• Säkerhets- och miljöchef för en medelstor fabrik inklusive
ledningens representant ISO 14001, OHSAS 18001 samt ISO
50001.
• Certifierat större företag enligt OHSAS 18001 (Krav på
ledningssystem för arbetsmiljö) och ISO 50001 (Krav på
ledningssystem för energieffektivisering).
• Genomföra förändringar i ett företags arbetssätt när de fick
stora avvikelser, så att de höll på att förlora sitt ISO 14001
certifikat.
• Företagsinterna utbildningar inom ledningssystem och
revision av ledningssystem.
• Utförande av integrerade internrevisioner mot kraven i ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 18001, AFS 2001:1 samt AQAP 2110.
• Projekt- samt leverantörsrevisor av strategiska projekt och
leverantörer.
• Gapanalyser och utbildningar i kraven i ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001 samt AQAP 2110.
• Integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö
i industriföretag.
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Miljöledning & energieffektivisering
Integrerade ledningssystem
Process- & arbetssättsutveckling
Arbetsmiljöledning
Projektledning
Förändringsledning

Certifieringar
• Civilingenjör inom Materialteknik/
Bergsingenjör

Tidigare erfarenhet
• Safety, Environment & Real Estate
Manager, Schneider Electric
• Verksamhetsutvecklare, SSAB EMEA
• Driftchef Materialprovning, SSAB EMEA
• Projektledare, Studsvik Nuclear

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.

