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   Marie-Louise Malmström 

 
Nuvarande   170901 –  

   Konsultuppdrag  

   -egen firma, Ma Lo Consulting AB 

   -uppdrag inom HR, personaladministration, lön, pensioner och personalsystem 

   -tar gärna korta inhopp vid arbetstoppar 

   -projektledning, systembyten 

    

 

 

Yrkeslivserfarenhet  171226-171231, Wise konsultuppdrag hos Stanley Black & Decker AB 

   Payroll Manager 

   -kontaktperson samt kravställare gentemot löneleverantör 

   -utveckling och förbättring av mallar och processer 

   -Stötta Finance och HR-avdelning vid lönerelaterade frågor 

   -Analyser och rapporter till Finance 

   -statistikrapportering 

   -Mentor/expert för payroll-gruppen i Polen 

-ansvarig för den löpande administrationen mellan verksamheten och extern 

löneleverantör.  

 

 

121001- 170831   TV 4, Nyhetsbolaget Sverige AB  Stockholm 

   Chef Personaladministration 

   -ingår i HR ledning  

   -löneansvarig för Sverige (AB och LTV)  

   -personalförmåner, pensioner, löneväxling, friskvård och bonus 

   -systemägare Medvind, tidsredovisning 

   -intern projektledare inför migreringen av lön till Bonnier Solution 

   -ansvarig för pensionsadministrationen 

   -ansvarig för lönerelaterade konton, bokslut och avstämnings arbete 

   -administrativa processer vid anställning, avslut, löpande rapportering och arvodister 

   -lönerevision, Unionen och SJF 

   -administration kring personalbudget för hela företaget  

-support och stöd för chefer och anställda rörande personaladministration, arbetsrätt och 

pensioner 

-information intranätet   

 

 

080901-  120930 KPMG AB    Stockholm 

   Payrol Manager 

   -löneansvarig för Sverige 

   -personalansvar för 3 löneadministratörer, 1 lönespecialist och 1 systemförvaltare 

   -systemägare till Personec, HR (master), Lön, Retro, Kursadmin, Kompetens och ESS 

   -ansvarig för pensioner och förmåner 

   -systemägare till pensionsadministrativa systemet  Coins 

   -lönerevision Unionen och Akademikerförbunden 

-projektledare vid byte av HR & lönesystem och självservicegränssnitt samt interna     

integrationer. 

-bokslutsarbete ,bokföring & avstämning av lönerelaterade konton 



-administration av delägaravtal, ersättningar och pensioner 

-ingår i HR ledningsgrupp 

-support och stöd till HR Business partners, företags ledning och chefer rörande HR 

system, arbetsrätt och pensioner. 

-KPI, statistik till företagsledning och styrelse 

 

 

050509- 080831 Ragn-Sells AB    Sollentuna 

   Lönechef 

-koncernövergripande löneansvar i Sverige 

-personalansvar för 6 löneadministratörer och 1 systemförvaltare 

-systemansvarig för Personec S och dess olika moduler, tidigare HR plus 

-bokslutsarbete, avstämning av lönerelaterade konton 

-ansvarig för pensioner och förmåner 

-ansvarig lönerevision HTF och Miljöarbetaravtalet 

-implementerat koncernavtal för företagshälsovård, Previa 

-upprättande utav jämställdhetsplan, lönekartläggning och analys 

-upprättande utav befattningsnomenklatur och löpande administration  

-koncernövergripande medarbetarundersökning, Sifo 

-projektansvarig för byte utav lönesystem och självservicegränssnitt 

-implementering utav uppköpta bolag, inrangeringsförhandlingar o dyl 

-utbildning inom arbetsrätt och kollektivavtal för chefer och specialister 

-ingår i arbetsgruppen, lönebildning och nytt avtal feb-08 med BA och Transport 

 

030512 - 050514 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Stockholm 

   Lönechef  

   - lönekontor på 6 orter i Sverige 

   - personalansvar för 6 löneadministratörer i Stockholm  

   - process kartläggning inför strukturförändring mot outsourcing 

   - systemansvarig POL-bas, utveckling och uppgradering 

   - bokslutsarbete, avstämning av lönerelaterade konton 

 

 

   010204-030509 Poolia Professionals AB   Stockholm 

   Lönechef  

   - systemansvarig IFS lön & TietoEnator Svensk Lön 

   - personalansvar för löneadministratörer och tidsregistrerare 

   - byte och implementering av nytt lönesystem 

 

 

   910415-010131 ICA Handlarnas AB   Stockholm 

   Lönechef, Controller och Lagerchef  

   - centralisering av lönekontor i region Öst 

   - flertal systemförändringar/byten 

   - löpande utbildning i systemfrågor till medarbetare och chefer 

   - förändringsarbete inom löneutbetalningsformer 

   - upprättande av budget och prognos, avstämningar 

   - projektarbete inför uppstarta av ny lagerenhet i Kallhäll 

   - lagerstyrning 

   - införande av rutiner i det dagliga arbetet 

 

 

   901227-910412 Svenska Finans AB   Stockholm 

   Löneadministratör  

   - självständigt lönearbete inom bank och finans avtalet 

   - upprättande av bokföringsunderlag samt avstämningar av lönerelaterade konton 



   

 

   800728-901221 S:t Görans sjukhus    Stockholm 

   Löneassistent  

   - sedvanligt lönearbete 

   - omorganisation i samband med införande av PC-baserad lönehantering 

 

   770901-800728 Sesab Städ AB    Stockholm 

   Löne och fakturerings kontorist  

   - registrering och administration av löne och faktura underlag 

   - byte av datasystem och lönerutiner 

 

   750709-760229 gmki Ingenjörsbyrå AB   Stockholm 

   Kontorist  

   - fakturering och diverse redovisnings uppgifter 

 

   730730-750709 Marc O Polo AB    Stockholm 

   Kontorist/kontors elev 

   - kundreskontra, fakturering och kravrutiner 

   - upprättande av fraktdokument 

 

   

    

Utbildning  1996-1998 IHM Business School  Stockholm 

   - inriktning Ekonomistyrning för beslutsfattare 

   - examensarbete, Balanced Scorecard ICA Handlarna Öst AB 

 

   1988-1990 Gullmarsplans vuxengymnasium Stockholm  

   - 3-årig ekonomisk linje 

 

 

Kurser   2010  SPP, utlands anställda 

2010  Chefs avtal 

2007  Jämställdhetsarbete och lönekartläggning 

2006  Pensionsspecialist 

1999  HLU Logistik 99  (högre ledarskaps utbildnings program) 

   1999  Truckutbildning 

   1998  Projekt arbete/modell 

   1997  Windows programmen 

   1996  Datakurs Lotus 1-2-3 fortsättning 

   1995  Personalekonomisk kalkylering 

   1993  Arbetsrätt, fördjupning 

   1986  ADB i Stockholms läns landsting 

   1982  Fortbildning löneassistent 

 

Övriga uppdrag  2008-2010 Styrelsearbete, Bfo Stapelbädden 7, sekreterare 

   2006-2008 Bildande av bostadsrättsförening och ombildning av hyresrätter 

     till borätter (135 st) 

 

Intressen  Mina barn och sex små barnbarn, matlagning samt resor 

       

     


