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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANDIBELL HAMWI 

• Affärsjuridik   

• Inköpsnära juridik 

• LOU & LOV 

• Projektledning 

• Inköp strategiskt & taktiskt  
 
Sandibell har gedigen erfarenhet av 
inköpsnära juridik då hon arbetat i 
gränslandet mellan inköpare och jurist 
på Region Östergötland.  
 
Som person är Sandibell driven och vill se 
resultat vilket också medför att hon visar 
resultat och drivs av högt uppsatta mål. 
 
Sandibell kommer närmast från ett 
längre uppdrag hos GKN Driveline där 
hon bland annat avlastat inköps-
avdelningen med sin kombinerade 
kompetens inom inköp och juridik.  
 
Sandibell är juristen som angriper 
juridiken på ett modernt och 
lösningsfokuserat vis med affären i 
fokus!  
 
KAK → Kostnadseffektivitet, Agilitet & 
Klarspråk, det är våra ledord.  

Affärsjurist – Supply Chain Group (2021– idag) 
Fullserviceaffärsjurist specialiserad inom inköpsnära juridik, LOU, avtalsrätt, 
offentlighets- och sekretesslagen och lagen om valfrihetssystem (LOV).  
 
2019 – 2021 - Strategisk inköpare med juristkompetens/ Projektledare 
Region Östergötland. Jag jobbar med inköp av hälso- och sjukvårdstjänster och 
finansiella tjänster pua. Av ledningsstaben/förtroendevalda inom Region 
Östergötland. Upphandlar och upprättar kommersiella avtal, avtalstillägg etc. Jag 
har avtalsansvar för stora avtal bland annat, SOS-avtalet, Ambulanstjänster, 
flygtransporter. I min roll bidrar jag med juridiskt stöd till verksamheter inom bland 
annat avtalsrätt, offentlighets- och sekretesslagen och lagen om valfrihetssystem. 
 
• 2017 - Föredragande Jurist vid Förvaltningsrätten i Linköping 
Mina huvudsakliga uppgifter på domstolen var att upprätta förslag på domar, göra 
rättsutredningar, närvara på muntliga förhandlingar och protokollföra. 
 
• 2018 – 2019 - Operations officer på Danske Bank.  
 
• 2015 – 2018 - Customer advisor/ Team lead på Danske Bank. 
 
Utbildning & Examen 

• 2013 – 2018   Affärsjuridisk Masterexamen  

Affärsjuridiska programmet, Linköpings Universitet.  

• Straff- och processrätt - Lunds Universitet 

• Kön och rättvisa – Umeås Universitet 

• Projektledarutbildning – Region Östergötland 
 
Språk 
• Svenska – modersmål.  
• Engelska – avancerad.  
• Arabiska – avancerad. 
• Franska – grundläggande.  
 

 
Kontaktuppgifter till vår Chefsjurist 

• Telefon: +46 70 868 14 59  

• Mail: christoffer.linge@scgnordic.se  

• Webbplats: https://supplychaingroup.se

mailto:%7C%20christoffer.linge@scgnordic.se
mailto:christoffer.linge@scgnordic.se



