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Johan Bredin är civilingenjör i maskinteknik med inriktning mot produktion och 
organisation från Chalmers Tekniska Högskola (CTH) i Göteborg. Han har lång 
erfarenhet inom utveckling, industriell försäljning, inköp och projektledning inom 
förpackningsindustrin och fordonsindustrin i såväl små som stora organisationer. 
I sitt arbete har Johan frekvent haft kontakt med universitet, högskolor och 
specialister för utbildningsinsatser och drivit gemensamma projekt. 
 
Han har arbetat med både större och mindre industriprojekt från utvecklingsfas till 
kommersialisering samt vidareutvecklat projektmetodik, försäljning och 
marknadsförings samt implementerat nya utvecklingsverktyg. Johans nyfikenhet 
och ambition att ta till sig ny kunskap, arbeta med problemlösning, skapa nätverk 
och kontaktytor har visat sig vara hans styrka. 

 
91-95 arbetade han som utvecklingsingenjör och marknadsassistent på Tetra 
Pak i Lund med utveckling av förpackningsmaskiner för förpackningssystemet 
Tetra Rex och Tetra Top. Arbetet innebar att ta fram robusta och 
kostnadseffektiva lastbärare och distributionsmaskiner från fylld förpackning till 
distribuerad enhet i affär. Vidare har Johan arbetat på Tetra Pak R& D med 
utredningar kring nya förpackningssystem samt uppstart och analyser av 
anläggningar för Tetra Pak i Europa. 

 
95-98 arbetade Johan som marknads och försäljningschef på Nolato - en 
leverantör av motorpackningar och stansade detaljer till fordons- och 
verkstadsindustrin samt skapa nya affärsområden inom elektronik. Han arbetade 
med att vidare utveckla affärerna med Volvo, Renault, GM och övriga kunder 
genom att ta på sig större utvecklingsansvar, införa projektmetodik och införa 
ledningssystem inom kvalitet och miljö. Vidare arbetade Johan med Nolatos 
affärsområde Automotive med samordning av försäljning, marknadsföring och 
mässor. 
 
98-05 arbetade Johan på Autoliv Sverige AB som projektledare på 
marknadsavdelningen med projektdrivning och införsäljning av nya förstudier och 
projekt till Autolivs kunder: Volvo PV, Volvo LV och Scania och andra utländska 
biltillverkare i Tyskland, Holland,Belgien och Holland. Johan har drivit projekt i 
alla faser av säkerhetsprodukter inom airbags, bil bälten, bilelektronik i olika 
konstellationer med externa parterns, högskolor och kunder. 

 
05-06 arbetade Johan som konsult, projektledare och med projektinförsäkjning 
för Graniten Engineering.Han har drivit projekt och förstudier för utveckling av 
förpackningsmaskiner och specialmaskiner till industrin. Han har även arbetat 
med förstudier av produktionsflöden och layouter samt med en förstudie för en 
större kommersiellisering av en produkt. 
 
07- startade vi Axcentix AB som bedriver konsulttjänster inom projektledning, 
ledning inom industriell försäljning och inköp, verksamhetsutveckling 
(ledningssystem, Lean, värdeflödesanalyser, processtyrning samt miljöledning). 
Uppdragsområden de senaste 2 åren har varit affärsutveckling av mindre bolag, 
teknik benchmarks, Lean utbildning och konsulting för tillverkande bolag, bolag 
med köpta konverterade produkter, bolag inom entrepenadbranschen, 
underleverantörer samt en längre uppdrag inom läkemedelsindustrin.  
 
 
 
 
 

   

   Johan Bredin  
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Uppdrag: 
 

� AH Automation [Ansvarig för AO, KAM, Projekt ansvarig större 
industriprojekt, 07-09] 

 
� Llentab [Verksamhetskonsult ledningsystem 07] 

 
� Innovatum AB [Projektkoordinator 08-09] 

 
� Hydroscand [Management konsult processtudie 2010, 2011] 

 
� Byggt upp försäljning, marknadsföring och ett nytt varumärke med en 

omsättning på 3 miljoner i Norden med [2000-2011] 
 
� Turningpoint CV [Konsult rådgivare inom marknadsföring och 

industrialisering 2009-2011] 
 

� Kundföretag i entrepenadbranchen [Management konsult: 
Benchmarkstudie och konkurent analys 2012] 

 
� Rådgivare Connectväst [Språngbrädan, Företagsacceleratorn 2007-

2012] 
 

� Astra Zeneca [Projektchef R&D strategin:  instrumentoch automation  
samt samordning processer och drivning av installations och 
byggprojekt, 2010-2012] 

 
� Sibbhultsverken, Nobina Malmö  mfl (Lean uppdrag 2010-2012) 

 
� Diverse uppdrag för lokala och regionala företag 2009-2012 inom 

försäljning och industriella projekt. 
 

 
 
Efter 5 intressanta år i konsultbranchen söker jag utmanade arbeten/uppdrag 
inom de område jag brinnar mycket för och där jag kan göra skillnad: 
industrialisering och försäljning/ marknadsföring av nya och befinliga produkter, 
projekt  och tjänster gärna inom fordons och energi-miljöteknik samt bygg- och 
anläggning.  
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Personuppgifter: 
Johan Clarence Bredin  Personnr: 630923-5114 

 

Arbetslivserfarenhet:  
 91-95 Tetra Rex system utveckling förpackningslinjer 
 92-93 Tetra Pak R&D, FU tekniska utredningar.  
 93-95 Tetra Top, marknadsassistent & system stöd 
 95-98 Nolato Lövepac, marknadschef 
 98-05 Autoliv Senior Project manager för utveckling av passiva och aktiva skyddssystem 
 05-06 Graniten Engineering Projektledare/konsult 
      07- Axcentix AB, konsultverksamhet  

 
Utbildning:  
 79-82 3-årig naturvetenskaplig linje; Schillerska Gymnasiet, Gbg 
 84-91 Maskintekniklinjen, inriktning Organisation, CTH Gbg 
 95 Projektledare utbildning   
 96-97 Ledningsgruppträning AMU 
 98-99 Träning i ledarskap och försäljning, Nolato 
 99-00 Chalmers Kollisionsäkerhet, 20 p halvfart 
 00-01 Ledare träning Autoliv, DILL/Livslinjen/SEMCON 
 02-04 Fortsatt ledar utveckling och coaching  
 04 Retorik och presentationsteknik forts 
 04 Förhandlingsteknik 
      07-08   Lean Management, Sandholms Associates, Sthlm 
      09        Industriella anläggningskontrakt 

 
Språk:  
Engelska Flytande i tal och skrift 
Franska I stort sett flytande 
Span/Ty Viss förståelse  
 
Exjobb m.m:  
 90-91 Examensarbete ”Flexibilitet i kombinerade transportsystem” 
 89-90 Projektarbete Idéer kring Industrialisering av SKF Plåtkullager  
 
Fritid:  
  Kappsegling i ett flertal klasser 
  Tennis tränare för ungdomar och vuxna 
                   Genomfört ett antal Vasalopp samt delar av en svensk klassiker               
 Övrigt: Löptränar, åker skidor, motionstennis varvat med F&S och annat kul som crawlkurs 
  
Styrelseuppdrag:  
 79-90 Tennistränare för barn o ungdomar samt ansvarig för tennissektion i GSIF, Fysiken 86-89 
 90-91 Kassör i Chalmers Japan Kommitté 90 (studieresa till Sydostasien) 
 00-02 Ordförande i Ingareds Byalag, en samhällsförening  
 00-02 Kassör GAST VK, volleybollklubb Gbg 
 03-07 Styrelse ledamot i Bovallstrands Tennisklubb och Bovallstrands IF 

           06- Styrelse ledamot/Juniorkommite i Hunnebostrand TK samt revisor i Sotefjordens SS 
 
Referenser: Lämnas på begäran 
 

   

   Curriculum Vitae 


