
Ansökningsbrev

Louis Malmberg
http://linkedin.com/in/louis-malmberg-b311b986

mobil: 070 750 37 88 | e-post: louis@loumab.se

Projektansvarig konsult med det rätta drivet och engagemanget 

Har fram till idag arbetat med produktion av alla dess slag. På senare år 
har jag koncentrerat mig på tjänsten produktionschef med ansvarighet 
gällande projektering och projektledning där jag haft många bra och 
härliga projekt men även krävande och komplicerade. Via mig kommer 
just kunskap och effektiva lösningar både gällande byggnation och de 
tekniska delarna samt ledarskap att lyftas fram. Genom tidigare 
erfarenheter ser jag lösningar och inte problem.
 
Är en man, 41 år med familj bestående av min fru, Åsa Malmberg och 
min son, Eliott Malmberg.
Min fru Åsa Malmberg driver idag ett eget bolag och min son, Eliott 
Malmberg ska börja i andra klass
Har min träning som främsta fritidsintresset dock utan att det påverkar 
förmycket av mitt privatliv. Många säger till mig att jag inte har en kropp 
för löpning, fastän jag genomfört flera antal marathon och ett Ironman.
Är också engagerad i sonens hockeylag, där jag står för off ice träningen 
sommartid.

Har de senaste åren försökt efterleva och eftersträva Lean i produktion, 
där jag lyfter fram nytänkande och erfarenhetsåterkoppling. Kan faktiskt 
vara så ärlig att jag inte tåler påpekandet att ”så har man aldrig gjort” när
jag kommer med en idé om hur ett projekt ska drivas.

Varför vill ni anlita mig?
Om ni är på jakt efter en hungrig och lyhörd man med stor social 
kompetens och dessutom vill ha denna mannen med massor av kunskap 
om att driva projekt och hantera svårigheter har ni hittat rätt.

Avslutar med att jag skulle gärna vilja träffas personligen för att få en 
bättre bild av vad ni söker samt kunna presentera mig själv

Med vänliga hälsningar
Louis Malmberg
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