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Personligt brev
Många års erfarenhet från industrin med ledande roller inom personal, sälj, kvalitet, inköp och
produktion kombinerat med akademiska studier inom teknik, pedagogik och ledarskap ger mig en
stabil grund att stå på och jag känner en stor trygghet i min yrkesroll.
Uppdrag som Platschef och VD har gett mig kunskap och erfarenhet av att ta helhetsansvar för
verksamheten och utvecklingen av den.
Som senior ledare med mer än 20 år i företagsledande position och med erfarenheter från både
nationella och internationella/globala organisationer kan jag snabbt kan sätta mig in i nya uppdrag,
ge stöd och dela praktiska erfarenheter. Det har även gett mig kompetens inom personal och
arbetsmiljöfrågor där jag under åren genomfört ett antal utbildningar inom området, ex. BAS P/U.
Med kund och affärsfokus har mina uppdrag i många fall kombinerats med ansvar för personal (HR)
där jag i många fall varit företagets representant i förhandlingar och andra personalfrågor.
Att verka som mentor, stöd till andra ledare och inspiratör har ofta utgjort sidouppdrag under min
karriär, utifrån mitt intresse för utbildning, att utveckla och stödja har jag haft engagemang i olika
sammanhang, som Mentor/Adept programmet i Örnsköldsvik, att ingå i Ledningsgruppen för
Utbildningscentrum, Örnsköldsviks Industrigrupp, och olika Universitetsutbildningar, just nu i
ledningsgruppen för CNC blått certifikat i Umeå.
Förutom ett genuint tekniskt intresse har jag alltid varit mycket intresserad av människor och de
mekanismer som ligger till grund för vårt agerande. Med anledning till det utbildade jag mig till lärare,
den retorik och pedagogik jag fick under utbildningen har varit till stort värde i de roller jag haft inom
industrin och har gett en god förståelse för hur individer och grupper agerar och fungerar i olika
situationer, det har också varit en grundsten i mitt arbete med att utveckla individer, team och
organisation.
Kundfokus, förmåga att lyssna, kommunicera, skapa och bibehålla relationer har varit avgörande i
arbetet såväl externt med kunder och leverantörer samt internt med kollegor och medarbetare.
Mina styrkor är framförallt en mycket god strategisk och analytisk förmåga, att ta ärenden i målavslutare, kommunikation och ett tydligt och resultatinriktat ledarskap.
Jag är en energisk och positiv person som har lätt att se möjligheter, driva och även genomföra det jag
föresatt mig. Mitt arbete är mycket viktigt för mig och jag får energi av den tillfredställelse som det
ger mig att nå uppställda mål.
Min familj består av min man, våra 2 barn och 3 barnbarn alla bor i kommunen, det gör att vi kan
tillbringa mycket tid tillsammans. Jag tycker mycket om att träna och har som hela min familj skog
och natur som huvudsakligt fritidsintresse, där vi alla verkligen tycker om att tillbringa tid, vandra och
fiska.

