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En driven och inspirerande entreprenör med 20 år i branschen trygg i sin roll. 
Karl är en person som med struktur och engagemang attackerar utmaningar, med en personlighet sätt 
som skapar positiva synergieffekter i uppdragen han åtar sig.  
Karl är mycket stark inom drivande och ledande roller och senast arbetat med projektledning, risk 
eliminering och att sätta upp strategiska mål för ett flertal samtidiga Onshore och Offshore outsourcing 
project. Rollen handlade om att ta fram, planera för och implementera strategier för att leverera på dom 
högt satta målen med pressad budget och tidsplan.  
 
Där han arbetade nära både verksamhet och IT för att säkerställa och identifiera de gemensamma 
kraven och målbilden. 
  
Karl träffar er gärna vid ett personligt möte och kan berätta mer om sina tidigare uppdrag och 
erfarenheter som ligger som grund för ett lyckat utfört uppdrag även hos er. 
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Introduktion 
Med sina 20 år i branschen har Karl en omfattande erfarenhet och 

bred kompetens inom många olika områden t.ex. Fortune 500 företag, 

Telecom, Media, E-Handel, Retail, Webbaserade lösningar,  SAAS, 

Läkemedel, Regering, Startups och mer. 

 

Karl har arbetat inom de flesta olika IT områden men brinner för den 

drivande roll han oftast har. Han antar gladeligen utmaningar och 

levererar med hög energi och kvalité. 

  

Med denna breda erfarenhet som grund har Karl möjlighet att förstå 

var risker och utmaningar uppstår långt innan situationen inträffar och 

kan på ett effektivt sätt parera för att hantera eller eliminera risker på 

ett effektivt sätt. En skicklig problemlösare som ser och förstår hela 

  
Erfarenheter 
• Risk management 

• Teknisk analys 

• Team leader 

• Projektledare 

• System designer 

• IT-Arkitekt 

Referenser 
Namn: Niklas Alvarsson 

Telefon: 070 812 65 83 

Företag: Spotify Business 
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flödet, kan med fördel gå ner på djupet för att systematiskt hitta de 

bästa lösningarna på utmaningar, oberoende av systemlösning och 

infrastruktur. Där han bland annat har arbetat med: 

• IT Risk Management 

• Securing large global IT environments 

• Infrastructure management 

• Expanssionsprojektledare 

• Upphandlingsansvarig 

• Offshore projektledning 

• Teknisk kravställning och utformning i arkitektroll 

  

Dessa erfarenheter ger honom fördelen att se möjligheter och han är 

inte rädd för att ta initiativ, vilket innebär att han levererar från dag ett. 

  

Som person: Utöver Karls sociala förmåga är han en teamplayer med 

med hög arbetskapacitet  samt förmågan att snabbt ta till sig nya 

kunskaper och möjlighet att hantera komplexa problem något som 

innebär en ovanligt stark leverans.  

 

Han är strukturerad och har förmågan att arbeta med många uppgifter 

samtidigt och med flera parallella spår vid behov. En pedagogisk 

person som har förmåga att hantera komplexa situationer med ett 

språk som alla kan förstå. Sympatisk, trivs med ansvar och visar stort 

engagemang.  

Karl är en självgående resultatorienterad entreprenör. 

  

En personkännare med värderingar som alltid sätter laget före jaget. 

I stressiga situationer blir Karl mer resultatorienterad och fokuserad för 

att leverera lösningar och alternativ som kan vara svåra att hitta med 

en ovanligt hög leveranskapacitet. 

Namn: Naofal Ouazzani 

Telefon: 0707969618 

Företag: Itrim 

 

Namn: Fredrik Bolander 

Telefon: 0708284666 

Företag: Lizer Group 

 

Namn: Maria Edberg 

Telefon: 0707963841 

Företag: H&M 

 

Namn: Carl Lindgren 

Telefon: 0707762864 

Företag: H&M 

 

Namn: Görgen Åberg 

Telefon: 0709198139 

Företag: EVRY 

 

Namn: Michael Wandel 

Telefon: 0735900434 

Företag: Bullstreet 

 

Namn: Andreas Matthiesen 

Telefon: 0705501433 

Företag: H&M 
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Maneer 
08 / 2010 - Nuvarande anställning som konsult 

Infrastruktur managementkonsult.  

Konsult med fokus på att säkerställa och förbättra infrastrukturen för 

affärskritiska system och applikationer. Hitta nya och innovativa 

lösning på komplexa problem “outside the box”. Med en vana att 

arbeta som ett nav mellan verksamhet och IT organisation. 

• Projektledare  

• Team coach 

• Agila metoder  

• Lagledare  

• IT-arkitekt 

 

TUI / Fritidsresor 
07 / 2016 - 12 / 2016 

TUI anlitade Karl för att driva projektet med att bygga en ny HYBRIS 

E-Handelsplattform. Projektet levererar en plattform som som kommer 

skala på flertalet marknader med lokala anpassningar. 

Ett verksamhetskritiskt projekt för att positionera sig som den starkaste 

aktören i segmentet. 

• E-Commerce 

• HYBRIS 

• Nearshore 

 

Itrim International 
10 / 2015 - 2016 / 07 
Itrim anlitade Karl för att säkra sin tekniska miljö och byta ut samtliga 

tekniska system och som projektledare, upphandlingsansvarig för 

både tekniska lösningar och tjänsteleverantörer samt kravställare för 

outsourcing och säkra genomförandet och  implementation av 

samtliga lösningar såsom: 

Fullständig resume: 
LinkedIn profile: 

http://linkedin.com/in/karllillrud 
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• Windows 10 utrullning 

• Office 365 E3 och E1 

• Migrering av hostade servrar till Azure  

• Migrering av Hosted Exchange till Office 365 

• Byte av samtliga datorer i Sverige. 

• Upphandling och implementation av ny MFP lösning 

• Upphandling och implementation av ny EFT lösning 

• Upphandling av Windows 10 support partner 

• Green IT återvinning av all gammal hårdvara 

Samt strategiska förbättringar för att effektivisera IT leveransen 

Projektet drevs mot 40 kontor i Sverige med ca 400 datorer totalt 

 

Dengue Eliminator 
09 / 2015 - 12 / 2015  

Grundare av ett företag i Thailand för att i stor skala begränsa 

spridning av Dengue feber. 

Marknadens effektivaste lösning inom området med intention att 

expandera vidare i Asien. 

Tillverkning i Kina med export avtal med Thailand för att helt undgå 

förtullning av varor. 

• VD 

• Expansions planering 

• Strategi 

• Marknadsanalys 

 

Spotify Business 
10 / 2014 - 08 / 2015 

Spotify planerade för expansion av sin företagsprodukt utanför Sverige 

och anlitade Karl för att identifiera risker och säkra att den tekniska 

plattformen samt ta fram strategi för den tekniska expanssionen och 

utrullningstrategi. 

• Risk management 
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• Tekniks projektledare 

 

Lizer Group 
12 / 2014  

Grundare av en SAAS produkt för att identifiera och analysera 

konsumentbeteende på nätet. Tjänsten effektiviserar och automatisera 

en bättre kundrelation för ehandelssiter och konsumenter. 

Multiplatformsstöd så som Mobila enheter, Datorer, TV, smarta 

klockor. 

• Grundare och inspiratör 

• Teknisk design och arkitektur 

• Projektledning 

• Söka riskkapital 

 

H&M 
Under de många projekt Karl utfört för H&M handlar det om att lösa 

mycket komplexa situationer. Karl visade tidigt stort engagemang 

och man såg snabbt att Karl levererade hög kvalite i de mest 

komplexa situationer vilket också lädde till att man valde att 

anlita Karl för de mest komplexa och viktiga projekten. 

 

06 / 2013 - 03 / 2014 

Konsult som projektledare för online-expansion i  

Spanien, Italien och Frankrike 
Kunden ville utöka med online-försäljning i Frankrike, Italien  

och Spanien och projektet involverade bygga upp ett nytt Contact 

Center skalat för 300 agenter i ett land i Europa  

•  Risk management •IT Management • Bygg • Infrastruktur design • 

Utforma nya standarder 

 

H&M 
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01 / 2013 - 05 / 2013 

Konsult som IT projektledare för Förstudie RFI, RFP  

och genomförande av online lansering i Kina  
Kunden planerar att expandera till Kina för online-försäljning. jag var  

anlitad som IT I&O Projektledare  

• Budget • RFI • RFP • Team resurser • Implementering •  

Infrastruktur • Infrastruktur design • IT arkitekturel design 

  

H&M 
04 / 2013 - 06 / 2014 

Konsult som projektledare för implementering Voip  

på samtliga Monik och Weekdays butiker i Sverige 
Migration från Telia Centrex och implementation av Verizon  

combox VOIP i alla Monki och Weekdays butik i Sverige  

• Cisco UC • Team resurser • Stort antal butiker och städer 

 

H&M 
01 / 2012 - 05 / 2013 
Konsult som projektledare för global deployment av 
Unified Communication 
Project information is not to be shown to the general public. 

 

H&M 
06 / 2012 - 05 / 2013 

Konsult som projektledare vid implementation av CISCO 

Unified communications på Monki, Weekday och Cheap 

Monday 
Avveckla befintlig Telia Centrex-lösning. migration till och 

genomförande av Unified communications på samtliga Monki, 

Weekday och Cheap Monday kontor i Sverige 
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H&M 
01 / 2013 - 05 / 2013 

Konsult som projektledare för Go Mobile-projektet 
Projektledare för utvecklingsprojekt i av H&M Mobile devices Unified 

communication platform 

 

Tidigare uppdrag och övrig information finnas att finna på 

http://linkedin.com/in/karllillrud 

 

 

 

Manéer AB    Telefon: 0733 133 600    Karl.Lillrud@Maneer.se    www.maneer.se   
 

8/8 

http://linkedin.com/in/karllillrud
http://www.maneer.se/

