
Personligt: 
Björn Almén 720920 

Gift med Jessica Almén - 4 gemensamma barn i åldrarna 13,9,4 och 3. 

Jag har ett stort idrotts intresse och har själv varit med i landslaget i styrkelyft med fina 

meriter bla. 3 SM guld och VM och EM brons. 

 

 

 

CV: 
87 började som smideshjälpare på Hejarsmide i Smedjebacken, 89 blev jag hejarsmed och 

arbetade som det tills 92. 

I det yrket fick jag lära mig att läsa ritningar och att ha ansvaret över smideshjälparna. 

 

92-97 arbetade jag som smed på Stora Teatern/Göteborgs Operan där vi var 3 smeder. 

Jag var ansvarig smed för var tredje teater uppsättning - i det arbetet hade man huvudansvaret 

för allt smide i en nyproduktion – vare sig det skulle tillverkas i ”huset” eller köpas in. 

 

98 började jag som lagerarbetare/order planerare på APPRO AB. 

Dom huvudsakliga uppgifterna vara att plocka order och hjälpa Peter med att köra ut listor på 

order som skulle levereras. 

Då dessa uppgifter inte fyllde min arbetsdag sökte jag mig mot försäljning – det blev i första 

hand telefonförsäljning och i liten utsträckning utesälj. Då jag kom i kontakt med kunder som 

hade tekniska frågor blev jag väldigt intresserad av att kunna svara på dessa så jag sökte mig 

även till inköp – viktigt att veta är att vid detta tillfälle så var jag den enda anställda på Appro. 

Så jag började resa ut i Europa för att träffa nya och gamla leverantörer i syfte att lära mig 

mer om fästelement samt att skapa kontakter för företaget. 

Ca. år 2000 så fans det ej tid för mig att sköta både lager och vara delaktig i försäljning/inköp 

så Appro anställde lagerpersonal så jag kunde koncentrera mig på försäljning. 

Jag har under åren byggt upp kunder som Ahlsell, Inseco, Atlas Copco, Hägglunds, Tranter, 

Alfa-Laval mm.  

Utbildningar: 

-98 Mercuri Affärs skola för säljare del 1 och 2 

-06 Mercuri Key Account Management steg 1 och 2 

 

Nätverk: 
Mitt nätverk består i huvudsak av strategiska inköpare i tyngre verkstadsindustrin – se ovan 

nämnda företag 

Verksamhetsområde: Namn:  Företag: Befattning: 

Industriföretag Gunnar Brand  Ahlsell Inköpschef 

Industriföretag Lasse Gustafsson Inseco Inköpschef 

Industriföretag Lena Nordlund Hägglunds Strategisk inköpare 

Industriföretag Joachim Carlbom Tranter Inköpschef 

Industriföretag Mitul Sawjani Alfa-Laval Inköpschef/fästelement 


