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Personalia
Tommy Stub, Vestre Skibakk 1 d, 2040 Kløfta
Tlf.: 480 74 600    e-post: tommy@tommystub.no web: http://tommystub.no/
F.nr.: 060559 42984, skilt etter 32 år, har 3 barn og barnebarn.
Glad i sykling, ski, friluft og reiser.

Kjernekunnskap
Solide IT kunnskaper på ledelsesnivå og operativt.
ISO 9000, IK-Mat, Matvarelogistikk, Lean, Ledelse og Økonomi.
Solide kjøreegenskaper vogntog og bil (80 x jorden rundt) og geografi kunnskaper i Europa og Scandinavia.
Skribent innen Logistikk i fagblader som MA Logistikk og Ledelse.
Prosjektering av serviceanlegg for transportnæring og utvikling av logistikksenter for fisk og konvensjonelt
gods, utvikling av logistikken på El-bil fabrikken Think ift bruk av KAN-Ban fra lager til produksjon.
Drift av kulde-teknisk anlegg med glykol og ammoniakk basert kuldemedie tilpasset kjøl og frys.
Drift av lager og data til lager og teknikker ift EAN koding og krav rundt dette i helintegrert IT løsning
ovenfor dagligvare.

Språk
Morsmål Norsk
Engelsk muntlig og skriftlig godt.
Tysk muntlig brukbart.

Utdanning/kurs
Sertifisert Logistikkøkonom fra NBI
Diverse kurs på høyskolenivå i alle MS programmer og spesialisering i bruk av Excel regneark.
Kurs i diverse ledelses systemer innen data og drift.
Kurs i personal ledelse etter DISK modellen og praktisk bruk av dette.
Løyveinnehaver, førerkort ABECEDE S T, ADR Tank, Truckførerbevis 1, 2, 4, 10.1, 10.4, 10.5, YSK til
2021, Kjøreseddel for persontrafikk mot vederlag, Grønt bygge-kort, Politiattest, sjåførkort, ISPS godkjent
for ISPS-havneanlegg.

Erfaring
 1979-1993, diverse langtransportkjøring inn og utland.
 1993-1996, Transportsjef Hakon/Ica Skårer.
 1996-1996, (8.mnd) Rutekoordinator og serviceansvarlig i Norsk Gjenvinning AS i prosjekt.
 1996-1998, Avdelingssjef partigods og prisansvarlig i Tollpost Globe AS (nå Post Nord).
 1998-2002, Transport og lageransvarlig på elbilfabrikken Think City AS.
 2002-2004, diverse arbeid ifm med oppstart av egen virksomhet.
 2004-2007, Oppstart og daglig drift av Iglo Logistikksenter AS (eide 49 %) som da ble hovedlager

frys for Orkla eide Bakers.
 2007-2010, Oppstart av Tommy Stub Logistics AS (eide 100 %) som hadde 10 vogntog og 3

budbiler i daglig drift.
 2010-2016, diverse utleid som konsulent i prosjekter i ledende posisjoner/Funksjoner hos flere store

norske selskap som Freja AS, Bergmoen AS, (Kistefoss), Thermo-Transit AS, Vlantana Norge AS,
Extra Servicepartner AS.

Annet
Diverse arbeid innen håndball og fotball som styreformann, styremedlem etc. i Høland idrettslag.
Medlem i Logistikkforeningen Øst. http://www.logistikkforeningen.no/
Medeier i Østlandske Transportsenter AS (50%)
Tommy Stub Consulting (enkeltmanns-foretak)
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