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INRIKTNING   
• Byggbranschen, i projektets alla faser och 

omfattningar  
• Revidering och analys av befintliga arbetsmil-

jöarbete inom bygg                                         
• Systematiskt arbetsmiljöarbete 
• Utbildning av BAS-P/U 
• Implementering av systematiska arbetsmiljö- 

verktyg och verksamhetssystem  
• Riskanalyser, enkla och omfattande. 
• Verksamhetsutvecklig, optimering av företa-

gets processer.  
• Kemikaliehantering 
• Miljökonsekvensbeskrivning och Miljöbalken 

UTBILDNINGAR 
• Högskoleingenjör i kemiteknik, Högskolan i 

Borås, 1999 
• Högskoleingenjör i Miljöteknik, Högskolan i 

Borås, 2001 
• Masterutbildning inom Maskinteknik med in-

riktning mot Verksamhetsutbildning, 2003 
• Kandidatexamen i Genusvetenskap, Göte-

borgs Universitet, 2013 

ANSTÄLLNINGAR 
HSE Manger, HSE Konsult, KAM, DEKRA 

Arbetsmiljöutbildningar, Riskanalyser och BAS P 
och U, HSE Manager och hade ansvar för ca: 350 
medarbetare i ett internationellt byggprojekt. 

Kvalitets- och miljöchef, HSE ansvarig, LEAN 
koordinator, Lantmännen 

Ansvarade för tjugo olika värme- och produktions-
anläggningar i Sverige och i Lettland gällande 
arbetsmiljö, säkerhet, riskbedömning, utbildning, 
ISO, LEAN, miljöarbete, miljörapporter, Lednings-
gruppsarbete, kemikaliehantering. Byggde upp 
hela HMS strukturen i företaget. ISO certifieringar 
i företaget och kemikalierevisioner 

Kvalitetschef- och miljö, HSE ansvarig, Sibelco 
Scandinavia, Mölndal 

Ansvarade för fem produktionsanläggningars runt 
om i Sverig gällande arbetsmiljö, miljö- och kvali-
tetsarbetet. Deltog i REACh Task Force i Europa 
med säte i Antwerpen, Belgien samt ansvarade 
för REACh implementering och utbildning inom 
Norden (Sverige, Finland, Norge och Danmark), 
totalt fjorton olika fabriker, och. I mina arbetsupp-
gifter ingick bl.a.  projektledning, ISO. SäkerHets-
DataBlad, Dustmonitoring,GHS (Global Harmoni-
sation System) och ständiga förbättringar inom 
företaget på en strategisk nivå. Jag var även an-
svarig för Hälsa och säkerhet på dem olika an-
läggningarna i Norden. 

Kvalitetschef (nattskiftet), Lear i Torslanda 
LEAR är sekvensleverantör till Volvo personvag-
nar. Jag ansvarade för kvalitetssäkring av säten 
innan leverans till Volvo under nattskiftet. Utförde 
Six Sigma Black Belt project. LEARs kvalitetsar-
bete utgår mestadels från LEAN production och 
SixSigma. 

Kvalitets- och miljökonsult, HRM/Ritline 
Deltog i framtagningen av kvalitetsmanualen för 
nya S80 på Volvo i Torslanda. Kvalitetssäkring av 
bensin-, diesel- samt bifuelstankar TI Automotive i 
Norge. Framtagning av Greenbelts utbildning i 
SixSigma. Jag ansvarade för att HRM klarade TS 
certifieringen som Volvo krävde. 
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IDEELLA UPPDRAG 
Kvinna till Kvinna, arbetade som volontär för att 
hjälpa kvinnor i Mellanöstern samt Nordafrika. 
Olika kvinnojourer i Västra Götaland där jag var 
jourkvinna och hjälpte utsatta kvinnor. 

EXEMPEL PÅ UPPDRAG 
Swedgas 
BAS-P samt byggt upp deras SAM inför en utök-
ning av deras gasnät.  

Styrud AB 
Utbildning i Arbetsmiljö, upprättande av SAM, 
BAS P, riskanalyser, kemikaliehantering samt upp-
rättade ISO9001 för en certifiering. 

Västlänken 
HS Manager, upprättade AMP för Västlänken 
HAGA, tunnel och järnvägarbete, riskanalyser, 
utbildning mm 

Ingenio 
Utbildning av BAS-P/U för bl.a Volvo 

Borås Elnät 
Upprättande av AMP för fiberdragning. 

Ventilationskontroll 
BAS P samt upprätta all dokumentation som är 
nödvändig för bygg. 

mfl. 
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REFERENSER 
Linda Börås

Björn Tell, Styrud AB
bjorn.tell@styrud.se  
070-2717290
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