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Sammanfattning
Cecilia är projektledare, företrädesvis inom IT-infrastruktur där hon drivit ett stort
antal projekt sedan 2011. Hon har en djup förståelse för Telekomområdet där
flertalet av hennes senare stora projekt utförts men hon har haft projektansvar inom
stora delar av infrastrukturområdet. Kundens förväntade nytta av projektet är alltid
vägledande för Cecilias arbete. Hon har en unik förmåga att få projektdeltagare att
samarbeta och hon skapar alltid en god stämning i gruppen.

Profil
Cecilia arbetar huvudsakligen som projektledare inom en mängd olika områden med
ett mycket tydligt driv och hög fokus på att projekten ska nå och snabbt leverera
uppsatta mål. Med en bred erfarenhet från områden som handel, IT och hotell tar ofta
Cecilia det övergripande administrativa ansvaret för projekten för att säkerställa
leverans. Cecilia har också en mycket uppskattad förmåga att vara den som först
upptäcker vad som behöver göras, vilket gör att Cecilia ofta är den som har kontroll
över projekten och alla dess delar.
Cecilia har under sin tid i IT branschen erhållit kunskaper för att snabbt sätta sig in i
nya projekt och verksamheter. Arbetet har framförallt varit inriktat mot
projektarbeten både som projektledare och projektdeltagare men har även haft rollen
som förvaltningsledare.
Uppdragslängden har varierat från några månader till flera år.
Då Cecilia har haft flera uppdrag inom statliga myndigheter så har hon bred
uppfattning om vad som krävs för att en projektledare ska tillfredsställa både
beställare och projektdeltagare inom myndighetsvärlden.
Cecilia har genom sin långa utlandserfarenhet lärt sig att möta, förhandla och bedriva
affärer med människor från olika kulturer. De högst varierande anställningar och
arbetsuppgifter med stora krav på personligt engagemang och initiativförmåga har
gett Cecilia en bred grund i yrkeslivet. Hennes språkkunskaper, bl a flytande engelska
och italienska är en stor tillgång vid XPDs internationella åtaganden och kontakter.
Cecilia har arbetat inom IT i olika omgångar sedan 1999, då hon ansvarade för att
utveckla och ansvara för nätverksdokumentationen på en statlig myndighet.
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Färdigheter
DOKUMENTATION

Cecilia har ansvarat för och tagit fram nätverksdokumentation för stora komplexa
nätverk hos en statlig myndighet med över 15000 användare. Cecilia har vidare
ansvarat för framtagning av dokumentation för en av Sveriges största installationer av
videokonferenssystem och även för framtagande av dokumentation för installation av
ett stort trådlöst system.
PROJEKTARBETE

Cecilia har både som projektledare och projektadministratör arbetat inom stora
komplexa implementationsprojekt.
• Projektadministratör och delprojektledare vid installation av en av Sveriges största
nätverksinstallationer på en myndighet med över 12000 anställda.
• Projektadministratör och delprojektledare vid en av Sveriges största installationer
av videokonferenssystem.
• Projektledare för installation av ett stort trådlöst system för två stora myndigheter
som omfattar mer än 80 fastigheter över hela Sverige.
• Delprojektledare för implementation av system för portbaserad säkerhet (802.1X)
för en stor statlig myndighet. Detta projekt pågick under flera år.
• Projektadministratör och delprojektledare för arbete med nätsegmentering hos en
stor statlig myndighet.
• Projektledare för flera säkerhetsrelaterade projekt på stora myndigheter.
• Projektledare för flytt av samarbetsplattform (Exchange, SharePoint och Skype for
Business) från extern leverantör till in-house plattform hos en stor statlig
myndighet.
• Förvaltningsledare för IT-arbetsplats på en myndighet med över 12000 anställda.
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Exempel på uppdrag
PROJEKTADMINISTRATÖR OCH DELPROJEKTLEDARE
2011 - 2012
Vid installation av en av Sveriges största nätverksinstallationer på en myndighet med
över 12000 anställda. Myndigheten har stort förtroende för Cecilias kompetens vilket
innebär nya projekt löpande.

PROJEKTADMINISTRATÖR OCH DELPROJEKTLEDARE
2011 - 2012
Vid en av Sveriges största installationer av videokonferenssystem. Detta uppdrag
innebär samarbete med flera leverantörer och Cecilia hade även en koordinerande
roll.

PROJEKTADMINISTRATÖR OCH DELPROJEKTLEDARE
2011 - 2016
För arbete med nätsegmentering hos en stor statlig myndighet. Detta projekt var
grunden i ett stort säkerhetsprojekt och Cecilia samarbetade med ett stort antal
säkerhetsexperter.

PROJEKTLEDARE 2012 - 2016
För installation av ett stort trådlöst system för två stora myndigheter som omfattar
mer än 80 fastigheter. Systemet anskaffas som tjänst och Cecilias roll är att driva detta
installationsprojekt för såväl myndigheterna som leverantören.

DELPROJEKTLEDARE 2012 - 2014
För framtagning och utrullning av system för portbaserad säkerhet (802.1X) för en
stor statlig myndighet. Detta projekt pågick under flera år. Projektet är ett av
myndighetens största IT-säkerhetsprojekt och är redan föremål för många och
ingående studier från andra myndigheter.

PROJEKTLEDARE 2015
För utvärdering av nya produkter i Myndighetens miljö som syftar till att dramatiskt
förstärka säkerheten. Projektet genomfördes som ett Proof of Concept för att utröna
nytta och mervärde.

PROJEKTLEDARE 2015 - 2016
För PKI-projekt för myndighet. Projektet syftade till att höja kvalitet och säkerhet
gällande certifikathantering. Ytterligare mervärden var att ge bättre och enhetlig
service till beställare med effektivare processer och till kontrollerad kostnad.
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PROJEKTLEDARE 2016
För uppgradering av två stora myndigheters Videokonferenssystem. Projektet
innefattar utrullning av helt ny hårdvara till ca 80 kontor samt omfattande
uppgradering av den centrala miljön.

PROJEKTLEDARE 2016 - 2017
För hemtagning av samarbetsplattform; Exchange, SharePoint och Skype for Business
från extern leverantör till in-house plattform hos en stor statlig myndighet.

FÖRVALTNINGSLEDARE 2017 - PÅGÅENDE
För sektionen IT-arbetsplats hos en stor statlig myndighet. Ansvarar för att verkställa
förvaltningsplanens mål inom givna ramar på ett kostnadseffektivt sätt och upprätta
löpande förvaltningsdokumentation och rapporteringsrutiner. Prioriterar, koordinerar
och administrerar aktiviteter inom objektet, samt startar upp nya. Hjälper till att
bemanna roller i samråd med berörda resursägare. Följer upp utfall och kostnader
och sammanställer till objektägare.
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Övriga anställningar/Uppdrag
BITRÄDANDE HOTELLCHEF, HOTELL I ITALIEN, 2000 - 2002

Biträdande hotellchef med ansvar för att rutiner runt bokning, in/utcheckning och
hela logistiken för hotellet fungerade.
AGENT, IRC SRL, ITALIEN, 2002 - 2007

Agent inom konfektionsbranschen. Cecilia var länk och ansvarig för kommunikation
mellan fabrik och kund. Arbetet innebar frekventa resor till olika länder där
produkterna togs fram. Arbetet inkluderade översättning, utveckla nya produkter
tillsammans med kund, följa utveckling av säljexemplar och produktion, bevaka
produktion på plats (i Mauritius och Pakistan), leveransbevaka och kontrollera
leveransdokument. Cecilia hade kundansvar för många kända varumärken som
Armani, Benetton, Dolce & Gabbana, Napapijri, Replay och 55DSL. Cecilia avslutade
denna anställning då hon valde att flytta hem till Sverige.
KASSACHEF, ICA KVANTUM, 2007 - 2011

Operativ chef för den dagliga driften av kassa, post och förbutik. Personalledning,
schemaläggning, uppräkning av dagskassor, samt vikarierade för administrativa
uppgifter.

Utbildning
Brännkyrka gymnasium, Ekonomisk linje med teknisk variant.
Stockholms universitet, Institutionen Data – och systemvetenskap Praktisk
projektledning

Språk
•
•
•
•
•

Svenska – modersmål
Engelska – flytande i tal och skrift
Italienska – flytande i tal och skrift
Spanska – grundläggande
Tyska – grundläggande
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