
YRKESERFARENHET

• Simplisum AB (2013 – ff)
Organisationskonsult i eget företag.

• SDC (2006-2013)
Under åren på SDC har jag suttit i ledningsgruppen och haft tre chefsroller. Det övergripande 
uppdraget i samtliga var att utveckla medarbetarna till att bli mer engagerade och ansvars-
tagande. Jag arbetade med att effektivisera arbetsmetoder, förbättra kundbemötandet och 
utveckla den interna arbetsmiljön. Jag har även drivit två stora förändringsprojekt; flytt till 
öppet kontorslandskap och skapa en hälsoprofil på företaget. 

• Idéforum Utbildning AB (2004-2006) 
På Idéforum arbetade jag som konsult med inriktning på ledarskap, lagutveckling, 
coachuppdrag, kundbemötande samt affärs- och organisationsutveckling. Uppdragsgivarna 
var allt från små familjeägda företag till stora internationella koncerner. 

• Falck Security AB (2002-2004) 
Jag var driftchef i Sundsvall med ansvar för företagets bevakningsverksamhet och medarbe-
tare i form av väktare, ordningsvakter och flygplatskontrollanter. I uppdraget ingick också att 
sälja företagets tjänster. Ingick i regionens ledningsgrupp. 

• Posten Sverige AB (1996-1997 samt 1989-1993)
Jag började mitt yrkesliv som brevbärare. Några år senare fortsatte karriären inom Posten i 
rollerna som personalkonsult, utdelningschef, serviceområdeschef samt ansvarig för att ta 
hand om hela övertalighetsprocessen i sambandet med att kassanätet i Sverige avveckla-
des. I det sistnämnda uppdraget ingick också att vara stöd till cheferna.

• Simklubben Laxen Halmstad (1994-1996)
Uppdraget som föreningens chefstränare handlade både om att träna elitsimmarna och att 
utveckla simverksamheten.

UTBILDNING

• 120 poäng Idrottspedagog, Högskolan Halmstad (C-uppsats: Laganda, underlag till boken 
 Vinnande Laganda, SISU, samarbete med Olympisk Support Väst). 
•  30 poäng Entreprenörsutbildning Posthögskolan/Sthlm. Universitet 
•  10 poäng Tränarskap, GIH Stockholm
•  Jägarexamen 
•  Myers-Briggs Type Indicator® 2001  
•  Certifierad projektledare 
•  Certifierad handledare i Teamwork Sveriges verktyg för medarbetarskap.

UPPDRAG/UTNÄMNINGAR

• 1993 års manlige ledare, Landstingets friskvårdsstipendium
•  Sv. rekordhållare och flerfaldig sv. mästare i masters simning. 7:a i Vansbrosimningen 2015

PÅGÅENDE ELLER NYLIGEN GENOMFÖRDA UPPDRAG I SIMPLISUM AB:

•  Norrmejerier - styrelse- och ledningsgruppsutveckling (2017)
•  Mittuniversitetet - Kursledare för ”Industriell och organisatorisk utveckling via mentorskap” 
 7,5 poängskurs på (2014-2016)
•  Ånge kommun - Grupputveckling samt coachning (2014 – ff)
•  Savecore - Ledningsgruppsuppdrag Savecore (2014 – 2016)
•  Knowit - ledningsgruppsutveckling / grupputveckling (2016-2017)
•  Akzonobel - ledningsgruppsutveckling/grupputveckling 
 produktionsteam/chefscoachning (2014-2016)
• Sundsvalls Södra Sotningsdistrikt – ledningsgruppsuppdrag (2016)
• Konditionsidrott Bosön – lärare i kursen Endurance Personal Trainer (2016 –ff)

Beteendevetare med intresse för att utveckla ledare, medarbetare, effektiva team och or-
ganisationer. Jag är en framgångssökare och stigfinnare som med stor integritet kan om-
vandla teori till smidiga och praktiska lösningar.

I hela mitt yrkesliv har jag haft ledande befattningar i flera olika branscher. Jag är en 
lugn och trygg person med en välutvecklad social förmåga.

Stefan Andersson
Simplisum AB
070-321 77 70
stefan@simplisum.se
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