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ARBETE
2014- ff

ExpoImage AB
▫ Inredninigssnickare. Mässor, inredningar, utställningar, snickerier och print.
Kunder; SF, Tv5, Tv4, SVT, m.fl.

2013- ff

Egenföretagare
▫ Inredninigssnickare, byggnadssnickare.
- Byggnadsfirma Sjärnborg och Johansson AB – ombyggnation av
råvind till vindsvåningar. Fasadbyten och nyinstall. fönster och dörrar.
- Gotland Yard – inredning lyxbåt i 45-miljonersklassen. 80 fot.

2011-2013

Intelligent kommunikation Norrköping AB
▫ Säljande konsult växel, telekom och video. B2B.
- övergripande ansvar för ett affärsdistrikt.
- prospektering, genomförande av personliga möten och affärsavslut.

2009-2011

Diversity Group AB - headhuntingkonsult
▫ Headhuntingkonsult. Primärt mot IT- samt Bank & Finanssektorn.
Helhetsansvar för rekryteringsprocessen till ett välrenommerat IT-konsultbolag
i centrala Stockholm, med bl.a. de största svenska bankerna som kunder.
Helhetsansvar härvid omfattar;
- upprättande av de olika kravprofilerna tillsammans med vice VD,
marknadschef och konsultchef.
- upprätta kortsiktig och annuell tidsplan för rekryteringarna.
- search, samt utförande av djupintervjuer.
- sammanställa kandidatpresentation till kund.
- uppföljningar med kandidaterna efter anställning.
Profiler: programledare, senior säljchef, seniora IT-projektledare olika
inriktning, seniora testledare. Stor erfarenhet av att hålla flertalet processer
igång samtidigt.
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2008-2008

KFG Sverige AB – produktionschef privat arbetsförmedling
▫ Produktionschef region Stockholm/mellansverige. Ansvarade för ca 40
anställda och svarade direkt inför regionschef.
Ansvarig för nyöppnandet och den dagliga driften av 7 kontor; Stockholm (3),
Västerås, Eskilstuna, Södertälje och Uppsala.
Detta innefattar;
- lokalisering, inventering och kontraktering av nya lokaler (i Stockholm
ca 800 m²/kontor).
- leda iordningställandet av dessa kontor – anpassa för ca 20-tal
anställda samt 250-tal arbetssökande kandidater.
- upprättande av utbildningsprocesser för de arbetssökande
kandidaterna, dvs introduktionsmöten, regelbundna coachträffar,
behovsbaserade utbildningsblock, uppföljningar med kandidater m.m.
- ansvarade för medarbetarutbildningar, APT-möten, medarbetarsamtal
m.m.
▫ Kontrakterade och ansvarade för ett 10-tal konsulter i regionen.
▫ Intervjuade och rekryterade regelbundet nya medarbetare.

2006

AcadeMedia Eductus – projektledande rekryterare och utbildare
▫ Föreläsare, utbildare och coach för olika arbetslöshetsprojekt, bl.a.
”arbetslösa akademiker”. Daglig coaching med deltagarna, samt olika
utbildningar beroende på behovet i gruppen. Ex. ledarskap, CV-skrivande,
jobbsök, gruppdynamik, intervjuteknik, framställning m.m.
▫ På uppdrag av Sveriges regering, projektansvarig för utbildning av ca 150
Arbetsförmedlings-handläggare. Häri huvudansvarig för det praktiska
momentet (1 heldag/team) i det med upplägg, utformning, utbildning av
kursdeltagarna samt medverka och vara en stödjande resurs under det
praktiska utförandet. Vilket innebar för deltagarna att bokstavligen
gå ut till företag och undersöka eventuellt rekryteringsbehov.
▫ Kontaktyta mot företagare, samt viss rekrytering.
▫ Initial projektering kring förutsättningarna att start nytt affärsområde inom
rekrytering för AcadeMedia Eductus i Stockholmsregionen.

2001-2006

Studier
▫ se nedan

2000-2005

Nimbus Boats AB, Visby
Inredningssnickare.

1991-1996

Gotlands kommun
Lärarvikarie – årskurs 1-9. Samt personlig assistent till en pojke med
Aspergers syndrom.

1988-1991

ICA
Kassa. Avdelnings- och butiksansvarig.
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UTBILDNING
2003-2006

Mälardalens Högskola
Filosofie Kandidatexamen - Innovationsprogrammet.
Psykologi med inriktning arbetslivspsykologi, projektledning, idé och
konceptutveckling, chefskap och innovativt entreprenörskap tänka i ledande
processer.
▫ Sociologi
▫ Retorik
▫ Ekonomistyrning

2001-2002

Högskolan Gotland
Kvalitets- och verksamhetsutveckling 40p. (släpar med 5p.)

ÖVRIGT
Personalansvar Ja – över 50
Språk
Engelska - mycket god
Körkort
B
Hcp 13,2
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Konsultuppdrag under studietiden:
2005

SecLink AB
Arrangörsgruppen Sveriges Säkerhetsting 2005. Värd för de internationella
VIP-föreläsarna.
www.sakerhetstinget.se

2004

Eskilstuna kommun/Robotdalen
Evenemangsansvarig projektledare First Lego League – 50 deltagande länder
världen över. Omfattade över 200 tävlande ungdomar, ca 500 i publik.
Ansvarade för bokning av artister, bl.a Babben Larsson, Alcazar, Mike Florette
m.fl. Utbildning 12 domare, helhetsansvarig för evenemanget.

2004

www.firstlegoleague.org
Eductus
Konferencier avslutningsseminarium för EU-projekt GenesisX. Ca 100 personer
i publiken, samt tv-sänt.

Övriga uppdrag
2009-2011

Min Stora Dag
Volontär i stiftelsen Min Stora Dag. Sjuka barn får önska sig en drömdag –
iväg från sjuksäng och hospital.
www.minstoradag.org

1999-2007

Kustrullet
Ägare och arrangör av Kustrullet. Årligt inlinesevenemang med över 450
deltagare. Gick av stapeln på Gotland varje sommar, då ön var som vackrast.

2005-10

”Bo & Leva”, Bo Holmberg
Arrangör och moderator till paneldebatt i uppdrag av Bo Holmberg (f.d
stadsråd och landshövding Södermanland). Debattörer: Johan Danielson,
Generalsekreterare Mälardalsrådet, Hans Ekström, Kommunstyrelsens
ordförande Eskilstuna, Arne Rutgersson, Utvecklingschef Strängnäs m.fl.

1997

Gotland Mad Mud Challenge
Ägare och arrangör av Gotland Mad Mud Challenge. Löptävling under ”hemska”
förhållanden med internationellt deltagande.

1985-

Tränare/styrelseuppdrag
Badmintontränare för ungdomar, även tränare till Sveriges då enda
”tjejgrupp”. Styrelseuppdrag för badmintonsektionen i IK Tjelvar.

REFERENSER
Uppges vid förfrågan.

