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Mobil: 070-399 96 73
E-post: johan.brunskog@psasolutions.se

Kompetensprofil
CFO ansvar inkl. IT
Styrelsearbete
Ledningsgrupp
Effektivisering
Förändringsarbete
Business Process Mgmt
Processutveckling
Processmodellering
Business Intelligence
Business Control
Legal rapportering
Koncernredovisning
Mgmt rapportering
Bokslut
Redovisning
Affärsjuridik
Internationellt arbete
Account Manager
Projektledning

IT- och förändringsinriktad CFO / Ekonomichef
Har en bred bakgrund från olika branscher och olika typer av organisationer, främst inom redovisning och
controlling som CFO/ekonomichef men också som projektledare för såväl IT-projekt som
affärsprocessprojekt. Detta gör att jag är van att arbeta såväl högt som lågt med breda och komplexa
ansvarsområden och kan gå in i de flesta ekonomi- och managementroller. Är inte rädd för att kavla upp
ärmarna och har inga problem med att utföra även de enklaste arbetsuppgifter när så behövs.
Resultatfokuserad och affärsinriktad med en dokumenterad förmåga att leda projekt och att utveckla
IT-system, processer och medarbetare. Genom åren har jag förvärvat en mycket hög IT- och
processkompetens. Trivs i komplexa och förändringsinriktade roller, gärna i en internationell miljö. Ser
helheten i verksamheten utan att tappa detaljerna och är van att leda förändringsprojekt.
Hanterar (koncern-)bokslut och alla övriga förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning.
Har haft personalledningsansvar i de flesta positioner, både på ekonomiavdelningar och inom projekt, har
även haft personalansvar. Viss erfarenhet av fackliga frågeställningar.
Ett särskilt specialistområde är processmodellering och rationalisering av processer, med eller utan
outsourcing.
Personliga referenser ges på förfrågan, nedan några omdömen från genomförda uppdrag:
VD:
"En kompetent och erfaren CFO och konsult med ett brett affärsperspektiv.
Mycket uppskattad som chef och kollega."
CFO:
”De målsättningar som uppdraget hade har uppfyllts med hög kvalité och enligt plan.”
Controller: "Oerhört kompetent med en bred kunskap inom ekonomi- och IT-området. Oavsett
situation alltid lugn och väldigt hjälpsam. Rak och ärlig i alla lägen, arbetar snabbt."
Controller: ”Tack för att du inte bara var en konsult utan även en fantastisk kollega. Service minded och
ställde alltid upp när jag behövde hjälp. En sann mentor.”
Yrkeslivserfarenhet
2006-01 –

Internet
Betalsystem

Interim Management
PSA Solutions AB, grundare och ägare
www.psasolutions.se
Uppdrag:

Branscher
B2B
B2C
Tjänster
Tillverkning
Stiftelser
Non-profit orgs

2018-10 2017-11

Koncernkontroller - Stiftelsen Stora Sköndal
Ansvar för att sätta upp struktur och rutiner för en nyinrättad koncernstruktur.
Inköp av koncernprogramvara. Genomförande av koncernredovisning och två
koncernårsbokslut.
Projektledare i skanning- och systemprojekt:
Upphandling av system, integration med befintligt affärssystem med tillhörande
flöden och kontroller, införande samt utbildning av användare.
Arbetsledning 5 personer i projekt.

IT-stöd
Mkt hög IT-kompetens
Affärssystem
Bokslutsprogram
Skatteprogram
Office-paketet
Excel-expert
Business Intelligence
Business Process Mgmt
OLAP
Integrationer

2017-10 2017-04

Ekonomichef - Teknikföretagen Service AB
Redovisnings-, avtals- och myndighetsfrågor, prognos och budget. Ansvarig för ett
15-tal organisationers årsbokslut inklusive koncernbokslut och deklarationer.
Kompetensförstärkning vid införande av ett nytt affärssystem för tre koncerngrupperingar inom bolagsgruppen.

2017-04 –
2015-04

Ekonomichef, effektivisering, kompetensförstärkning, IT - Riksteatern
t.f. Chef för Ekonomi och Controlling, löpande ansvar samt ansvar för månads- och
årsbokslut inklusive koncernbokslut.
Effektivisering av processer och IT-stöd, bland annat outsourcing av leverantörsfakturahanteringen inklusive extern skanning samt övergång till en helt digital
hantering av kvitton och utlägg. Total tidsbesparing på avdelningen ca 40%.
Utvärdering och paketering av ett nytt affärssystem inklusive skanning av
fakturor och digitalisering av underlag samt integrationer med bl a betallösningar
för de 230 lokalföreningarna. Lösningen innefattade även byråfunktionalitet för
Riksteatern centralt. Ansvarig för införande hos lokalföreningar.
Arbetsledning 7 medarbetare på ekonomi- och löneavdelningen, ett 10-tal i projekt.

2015-04 2014-06

Ekonomichef - Brobyholm Fastighets AB
Fastighetsbolag med uthyrningsverksamhet. Extern och intern redovisning, budget
och likviditetsprognoser samt styrelsematerial.

Språk
Svenska
Engelska
Franska
Utbildning
Civilekonom,
Handelshögskolan i
Stockholm

2015-04 2013-01

CFO - Åkers Krutbruk Protection AB
Projektorienterat tillverkningsföretag inom försvarssektorn, ansvarar för ekonomiavdelningen samt har delvis
IT-ansvar. Extern och intern redovisning, budget, likviditetsplanering och prognoser, analyser, styrelsematerial, management rapportering lokalt samt till moderbolag i Tyskland.
Implementering av BI-system samt uppbyggnad av rapportpaket. Ansvarig för modernisering och outsourcing av
tele- och IT-miljön samt för uppgradering av affärssystemet inklusive projekt-, tillverknings- samt lager och
logistik modulerna. Processutveckling och systemstöd.
Arbetsledning 2 medarbetare på ekonomiavdelningen, 5 i projekt.

2013-03 2012-11

Ekonomichef - Swedish House of Finance och Institutet för Finansforskning
verksamheterna till stora delar är integrerade. Ansvar för årsredovisningen för respektive förening, den årliga
rapporteringen till Vinnova inklusive bidrag från Handelshögskolan samt att rapportera till respektive
ledningsgrupp, styrelse och andra intressenter.

2012-12 2010-01

CFO – B2C Internetföretag
Ägarlett företag i kraftig expansion – omsättningsökning på 250% från 2010-01 till 2011. Tog över från
ekonomibyrå, utvecklade rutiner och processer. Extern och intern redovisning, likviditet, budget och prognoser,
styrelsematerial. Mgmt rapportering till VD, styrelse och ägare. Upphandling och införande av ett Business
Intelligence system. Huvudansvarig för betalsystemet på internet och Affiliatestatistik.
Arbetsledning 4 medarbetare på ekonomi-, kundtjänst- och supportavdelningarna.

2009-12 2006-01

Business Process Management – PSA Solutions AB
Processorienterat verksamhetsområde med tjänster som förstudier, nulägesanalyser, processmodellering och system
för EPM, BAM/BPMS, Ekonomi, IT-Governance m fl framför allt på webMethods-plattformen från
Software AG. Arbetsledning 5 personer i projekt.
Axplock av uppdrag:
Svenska Posten: Korta ledtiden för fakturaprocessen (order-to-pay). Pilotprojekt BPM
Handelsbanken: Processidentifiering och dokumentation av processerna S.K.F.I. Synpunkter, Klagomål,
Förslag och Incidenter (BASEL III). Pilotprojekt BPM
Svenskt Biotechföretag: Nulägesanalys av hela verksamheten med handlingsplan.
Flera företag: Projektledning vid utveckling av projektstyrning, system och processer

2009
2008
2007
2006
2005-12 2002-07

Projektledare
JB Konsult & Data
Underkonsult till ProjectHelp AB. Rådgivning, projektledning samt implementering av projekthanteringssystem
med integration mot ekonomisystem. Arbetsledning upp till 5 personer i projekt.

2002-06 1998-08

Global Account Manager / Sales & Business Development
Xerox Professional Services - underkonsult 1998-08 – 1999-12 därefter anställd.
Global Account Manager för ABB. Affärsutveckling avseende ett globalt content management system baserat på
Documentum. Förhandlingar med såväl centrala som lokala ABB-enheter i 13 länder runt om i världen. Ansvarig
för resurskonsulter på plats samt projektledning av införande- och migreringsprojekt.
Arbetsledning för upp till 15 personer både från Xerox´ egna juridiska enheter i olika länder samt från kundens och
leverantörernas enheter i projekt.

1998-08 1995-09

Projektledare
Synergica AB - underkonsult 1995-09 – 1996-12 därefter anställd.
Projektledning, utbildning, workshops och seminarieverksamhet inom Internetprojekt.
Arbetsledning upp till 5 personer i projekt.

1995-04 1993-01

Chef Internredovisning
Kraft General Foods AB
Ansvarig för drift, utveckling och underhåll av ett multidimensionellt rapporterings- och budgetsystem (OLAP).
Personalansvar för en ekonomiassistent.

1992-09 1989-08

Finance & Administrative Manager
System Industries Inc. Scandinavia AB
Helhetsansvar för intern och extern redovisning och rapportering, budget och prognoser. Utveckling av finansiella
datamodeller. Personalansvar för en ekonomiassistent. Avveckling av verksamheten.

1989-05 1987-05

Controller Nordic
Schlumberger Graphics AB
Ansvarsområden: Intern/extern redovisning för Norden-bolagen. Införande av helintegrerat affärssystem (SCALA).

2015-01
2014-04
2014-02
1983-1987

Utbildning
FAR Akademi, Koncernredovisning I, 3 dgr
FAR Akademi, K3-regelverket, övergångsfrågor och fördjupning
FAR Akademi, K2-regelverket
Handelshögskolan i Stockholm, inriktning marknadsföring och handelsrätt.
Språk
Svenska modersmål
Engelska förhandlingsnivå i tal och skrift
Franska mycket bra i tal och skrift
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