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SUPPLY CHAIN GROUP 
Vi erbjuder ett långsiktigt och ansvarsfullt samarbete där vi ger mervärde som 

hjälper våra kunder att nå ökad konkurrenskraft genom inköp & juridik. Vi går 

även in med ett personligt engagemang för att ge en positiv upplevelse i alla 

relationer tillsammans med kunder och medarbetare. 

Fredrik Vetander, VD på Supply Chain Group 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTOFFER LINGE (f.d. ÅGREN) 

• Affärsjuridik   

• Projektledning 

• Affärsutveckling  

• Ledningsgruppsarbete 
 
Christoffer är jurist från 
Handelshögskolan, Karlstads 
Universitet, med mycket goda betyg! 
 
Christoffer är lättlärd, analytisk, 
prestigelös, driven och kan enkelt ta 
egna initiativ samt har god 
kommunikationsegenskap inom alla 
nivåer i en organisation.  
 
Christoffer har haft flera 
förtroendeuppdrag och har varit en del 
av Supply Chain Groups ledningsgrupp 
sedan starten.  

 

Chefsjurist – Supply Chain Group (2019 – idag) 
Fullserviceaffärsjurist specialiserad inom kommersiell avtalsrätt, 
aktiebolagsstyrning, entreprenadrätt och köprätt. Som affärsjurist är jag 
analytisk och tror på rådgivning med ledorden; klarspråk, agilitet och 
kostnadseffektivitet. Affärsjuridisk rådgivning till kund, projektledning för att 
bygga eller förädla den juridiska strukturen samt utbildningar hos 
företag/organisationer är mina huvudsakliga arbetsuppgifter. Min akademiska 
bakgrund tillsammans med min yrkeserfarenhet har bidragit till att jag enkelt 
ser komplexa strukturer och problem som jag angriper på ett 
lösningsorienterat sätt. Resultaten presenteras för kund sammanfattat, tydligt 
och i klarspråk.   
 
Juridisk rådgivare på ECC kontoret – Konsumentverket (2018 – 2019) 
Direktrådgivning till konsument och medling med näringsidkare. Tvistlösning 
via systerkontoren inom EU. Huvudsakligen gränsöverskridande civilrätt men 
även offentlig rätt. Resor till Bryssel förekom, där jag företrädde ECC-Sveriges 
ståndpunkter i olika frågor.  

 
Kriminalvårdare – Kriminalvården (2017 – 2018)  
Huvudsakligen stationerad i arresten med treskift. Här vidareutvecklade jag 
min förmåga att hantera stressiga, hotfulla och kritiska situationer som givit 
mig ökad kompetens att bibehålla lugnet samt stå fast vid fattade beslut.   
 
Utbildning & Examen 

• Inköpshögskolan Västerås – strökurser inom inköp. 
• Karlstad universitet – Bachelor of Legal Science, major Jurisprudence.  

 

Språk 
• Svenska – modersmål.  
• Engelska, avancerad – Avklarad Cambridge Eng examina. 

 
Publikation 

• Ny Teknik – Experterna: ”Gör en plan för dina immateriella tillgångar” 
2020-02-13. 

• Privatleasing – ”Vad döljer sig egentligen i det finstilta?” 2018-06-10 
  

Övrigt 
• Vana av ledningsgruppsarbete och styrelsearbete.   
• Körkort B. 
• Framgångar i domstol; PMT 16635-21, T 120-21 & T131-21.  

  

Kontaktuppgifter 

• Telefon: +46 70 868 14 59  

• Mail: christoffer.linge@scgnordic.se  

• LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/chefsjuristlinge/ 
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