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Nuvarande syssla
Sept 2011 -

Driver sedan 1 september 2011 eget företag, Jennie Nilsson Consulting.
Jag certifierad besiktningsman och utför säkerhetsbesiktningar av lekplatser och
lekredskap enligt SS-EN 1176-77.
Genomför även uppdrag hos företag såsom lednings- och kvalitetsstyrning ISO9001,
miljö ISO14001, arbetsmiljö OHSAS 18001 samt FPC-system enligt stålstandard
SS-EN 1090-2.

Anställningshistorik
sept 2008 – aug 2011 VD för Sunne Bostads AB, Sunne
Ett kommunalägt bostadsbolag som äger totalt 650 lägenheter samt en del lokaler.
Företaget omsatte 37,5 miljoner och hade 8 anställda. Som VD hade jag ansvar för
löpande förvaltning, budget, upphandling enligt LOU och arbetsledning m.m. Var
även byggherre för ett större nybyggnadsprojekt samt två större ombyggnader av
fastigheter.
okt 1993 – aug 2008

Kvalitets- och Miljöchef på Miller Graphics Scandinavia, AB
Under mina första år som anställd på MGS arbetade jag i produktionen med
reproarbete men blev sedan arbetsledare i en mindre grupp för att sedan bli
reprochef med personalansvar för ca.20 personer. Jag blev utsedd som
byggherrerepresentant när MGS byggde till fastigheten 2004. Under de sista 4 åren
på MGS var jag direkt underställd VD som kvalitets- och miljöchef. Företaget är ISOcertifierat gällande kvalité och miljö. Jag ansvarade även för systematiskt
arbetsmiljöarbetet och var säkerhets- och brandskyddsansvarig.

1988 – maj 1992

Byggnadsingenjör, Loohk Arkitektkontor, Sunne
Ritnings- och projekteringsuppgifter för byggnads- och planritningar.

1981-1988

Sunne kommun, Dagbarnvårdare (föräldraledig under två perioder)

1979-1980

Häggmark & Söner, byggnadsingenjör, ritning och projektering

1977-1978

Statens Vägverk, mätingenjör, projektanställning

1976-1977

Torsby kommun, byggnadsingenjör, projektanställning

Utbildning
2004

Ledarskap, 10 poäng, Karlstads Universitet

2002

Ekonomi och företagsutveckling, 10 poäng, Karlstads Universitet

aug 1992 – jun 1993

1 årig Grafisk utbildning inriktning flexografi, Brobygrafiska Sunne

aug 1972 – jun 1976

4 årigt Tekniskt gymnasium inriktning bygg, Älvkullegymnasiet i Karlstad

Genomförda kortare kurser
Ämne:
Vinnande ledarskap
Besiktningskurs lekredskap SSEN1176-77
Coatchande ledarskap
Hyresjuridik m.m.
Lagen om offentlig upphandling, LOU
Prevents utbildning Framgångsrika småföretag
Arbetsmiljö och kemikaliehantering
Kommunikations och presentationsteknik
Gruppledarutbildning
Systematiskt brandskydd
Grundutbildning för kvalitets/miljörevisor

Utbildare:
Tillväxtverket
Hags Aneby
Färjestadsakademien
SABO, Stockholm
Sunne kommun
Hälsolänken, Sunne
Hälsolänken, Sunne
Paper Province, Karlstad
Xmentor, Karlstad
Räddningstjänsten
Priora, Göteborg

Språk
Svenska, modersmål
Engelska

Datorkunskaper
Hanterar de vanliga Office-programmen

Personligt
Jag är gift och bor på en jordbruksfastighet med min make, som är egen företagare i byggbranschen. Barnen
är vuxna och de har alla tre flyttat hemifrån. De två äldsta har egna familjer så jag är både mormor och
farmor. Min yngsta dotter, som har en utvecklingsstörning, har lärt mig mycket om människors olika
förutsättningar och att ta vara på det unika hos varje individ. Jag är en frilufts- och föreningsmänniska och
har under många år varit scoutledare och varit engagerad som styrelseordförande i flera ideella föreningar.
På fritiden gillar jag att ta skogspromenader, plocka svamp och att pyssla i trädgården. Att sjung i kör är
också ett stort intresse.
Jag är målinriktad och är en god organisatör som är van att analysera, strukturera och planera
arbetsuppgifter.
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