
 

 
"… fokus på vårt nya affärssystem... ” 

Vem är du och vad jobbar du med?  

Jag heter Camilla Back och arbetar sedan 18 år tillbaka med materialinköp och 

projekt i Nykvarn. Arbetar inom produktionen med underhållsdelen så som med 

arbetsorder och inköp av viktiga komponenter och reservdelar till maskinerna. 

Vid det här laget har jag bra koll, men man blir aldrig fullärd och det är det som 

är kul. Jag lär mig fortfarande i mitt arbete och så har jag trevliga 

arbetskamrater! Det är ett stort plus! 

På g just nu: 

Vi ska byta vårt globala affärssystem i hela koncernen, och jag är med och 

representerar vår del för Sverige. Jag lär mig systemet och sedan ska jag lära 

mina kollegor att använda det. Det tar mycket tid - ett helt nytt tänk. Jag sitter 

med i processen tillsammans med kollegor från Finland, Polen, Ryssland och 

Estland. Vi kommer bland annat med input om det vi vill ha med oss från vårt 

nuvarande system. Det är kul att byta erfarenheter och kunskap över länderna, 

vi har både Skypemöten och möten i Finland.  

Bäst 2015 
Jag är stolt över de projekt jag har varit delaktig i under året. Förutom nya systemet är det upprustning 

av både det ena och andra här i Nykvarn.  

Fokus 2016 

Vårt nya affärssystem är förstås i fokus. Samtidigt har jag mitt vanliga arbete att hantera på bästa sätt. 

Det är en balansgång – men en kul, positiv utmaning!  

Det här blir jag extra glad av: 

Jag tränar Hathayoga och gillar att ta långpromenader med min man och vår hund Penny, en Lagotto 

Romagnolo. Vi har två barn, en kille på 15-år som är vår klippa hemma med datorer. Vår 13-åriga 

dotter är målvakt i fotbollslaget New Mill Indians, vilket är ett stort intresse för mig och min man, som 

coachar laget. Det är mycket träningar och matcher och vi är med hela tiden. Något man kanske inte 

vet är att jag har sprungit tjejmilen och att jag tycker om att åka slalom. 
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