CV - Stein Polmar
PERSONALIA
Sivilstand:

Gift, 2 barn

Telefon arbeid:

920 55 400

Telefon privat:

22191515

Mail privat:

stein.polmar@live.no

Adresse:

Vardeveien 29, 1182 Oslo

Interesser:

Et balansert forhold mellom jobb og privatliv. Er opptatt av
familie, venner og trening.

Språk:

Norsk, svensk og engelsk

SAMMENDRAG/EXECUTIVE SUMMARY
Har lang erfaring fra konsulentbransjen med SCM/logistikk-, prosess- og IT som hovedfagområder. Erfaren
prosjekt- og endringsleder. Stor arbeidskapasitet med godt humør og utadvendt fremtoning. Er også full av
energi og er nysgjerrig på nye muligheter og arbeidsoppgaver.
Er analytisk, målrettet og resultatorientert og evner å skape resultater. Er vant til å arbeide i team og har
gode leder- og samarbeidsegenskaper. Er også kreativ, kvalitetsbevisst og pliktoppfyllende.
Er moderat mosjonist og trives godt med havearbeid. Liker musikk, dans og tid sammen med venner og
familie og er glad i å arrangere ferie- og fritidsreiser og sosiale arrangementer for familie og venner

UTDANNELSE
1971-1974

Oslo Tekniske Skole, Driftslinje

1976-1978

Frogner Markedsføringsskole, Fagkurs i markedsføring

1978-1980

BI - Linje 1, Bedriftsøkonomi

YRKESERFARING
2010- >

Polmar Consulting/Cogito:

Forretningsrådgiver

Jobber sammen med ”kollegaer” i Cogito – et team med konsulenter. Mine områder er
management for hire og forretningsrådgivning på områdene SCM/logistikk og innkjøp,
effektivisering av forretningsprosesser/Lean, administrativ forenkling og prosjektledelse samt
IT. Se www.cogito.as
2005-2010

ErgoGroup, Forretningsløsninger:

Senior forretningsrådgiver/prosjektleder

Prosjektgjennomføring og rådgivning innen logistikk, prosesseffektivisering og IT. Ansvar for
å utvikle et metodeverk for anskaffelse og implementering av IT løsninger.
2001-2005

Novateam AS:

Forretningsrådgiver

Bedriftsrådgivning innenfor logistikk, prosess effektivisering og IT, samt markedsføring og
salg. I en periode fungerte jeg som daglig leder og jobbet også med administrative
forbedringer
1983-2001

ISI AS/TietoEnator AS:

Forretningsrådgiver

Logistikkrådgivning, valg og innføring av logistikksystemer, prosjektledelse, management for
hire, fag- og metodeutvikling samt salg og markedsføring av konsulent-tjenester.
1974-1983

Asea Per-Kure AS:

MA/Logistikksjef

MA/Logistikksjef for krafttransformator produksjon. Ansvarlig/deltaker i diverse logistikk- og
forbedringsprosjekter. Innføring- og forvaltning av produksjonsadministrative systemer.
Produksjonsplanlegger
1969-1970

Militærtjeneste: Ambulansesjåfør i Forsvarets Sanitet i Brigaden i Nord Norge.

KURS (EKSEMPLER)
Salg - Strategisk IT-planlegging - Analyse/Redesign av forretningsprosesser -T&LS (MA/logistikk kurs) BUNT- TBL’s/TI’s Logistikkprosjekt for små- og mellomstore bedrifter - Time Based Management - BUNT
(BedriftsUtvikling med Ny Teknologi) - Prosjektledelse og prosjektstyring – Presentasjonsteknikk –
Lederopplæringsprogram i 2år.
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SPESIAL KOMPETANSE
Ledelse, prosjekt-,
og endringsledelse

Logistikksjef som fast ansatt og som management for hire.

SCM/Logistikk og
innkjøp

Allsidig og mangeårig erfaring fra SCM/logistikk og innkjøp, både operativt og som
rådgiver for store og små bedrifter i mange bransjer.

Tekniske
ferdigheter og IT

Har generelt god kompetanse på innføring og bruk- og utnyttelse av IT teknologi
og IT systemer. Har også god praktisk erfaring ved bruk av IT systemer, blant
annet:

Forretningsrådgiver med omfattende prosjektledererfaring fra store og små
prosjekter i privat- og offentlig sektor inklusive erfaring med omstillinger og
endringsledelse som ofte har vært sentrale suksessfaktorer.




Ulike administrative IT systemer, primært logistikk-/ERP – systemer inklusive
Microsoft Dynamics Ax (Axapta) og IFS
MS Office (over gjennomsnitt bruker) samt andre PC baserte systemer

Innføring av IT
systemer

Har erfaring fra behovskartlegging, valg og innføring av ERP/IT systemer, samt
metodeutvikling på dette området.

BPR/Prosesseffektivisering

Prosessutvikling/effektivisering og implementering av nye/forbedrede prosesser
(= ”mini LEAN” i dag).

Forretningsutvikling

Har hatt flere prosjekter hvor forretningsutvikling har vært i sentralt.

Forhandlinger

Operativ- og prosjekterfaring innenfor SCM/logistikk og innkjøp, samt fra salg.

Opplæring/Kurs

Har utviklet og holdt bedriftsinterne kurs i logistikk/innkjøp for kunder, samt
nødvendige/relevante kurs i.f.m oppdrag/prosjekter.

SPRÅK
Norsk
Morsmål

Engelsk
Dagligtale

Svensk
Dagligtale

Tysk
Kan kommunisere litt

VERV
2010 ->

Cogito Ergo Sum AS

Styremedlem

2001-2005

Novateam AS

Styreleder og styremedlem

2001-2005

Sesam Invest AS

Styremedlem
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