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Expert på marknadsstrategi, marknadsföring och kommunikation
Resultatinriktad ledare och teamplayer som får det att hända
Innovativ affärsutvecklare med internationell erfarenhet

Jag är en erfaren förändringsledare med marknadsperspektiv
Väl förankrad i regionen men med erfarenhet från olika delar av världen är mitt perspektiv globalt och jag ser
förändring som en naturlig kraft att ta vara på. Jag greppar snabbt kontext och mål innan jag tar itu med strategier
och därefter kavlar upp ärmarna för genomförande hela vägen fram till och med uppföljning. Min styrka ligger i min
passion för sambandet mellan övergripande vision och minsta beståndsdel i den dagliga verksamheten; detta i
kombination med glädjen och drivkraften att nå resultat, samt en vilja att kommunicera varför.
Jag är ruskigt bra på att leda komplexa projekt samt på att bygga team, både egna och med partners och
underleverantörer; och jag har stor erfarenhet av affärsutveckling och marknadsföring i internationella sammanhang.
Jag leder genom att coacha och inspirera och jag levererar resultat för att folk faktiskt gillar att jobba med mig. Min
positiva inställning och stora nyfikenhet är också viktiga anledningar till att jag inte bara kommer till skott utan även
når mina mål och jag är gärna ansiktet utåt där det behövs.

Mina nyckelkompetenser
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

20 år på ledande positioner inom marknadsföring, kommunikation och affärsutveckling inom näringslivet
Lång historia av aktivt ideellt arbete med självpåtaget ansvar, stor glädje och drivkraft
Kreativ utveckling av affärsmodeller, marknadsplaner, samarbetsformer, benchmarking
Nätverkare med stor social kompetens som gillar samverkan och lägger stor vikt vid relationer
Spets inom strategiskt varumärkesarbete, vision & mission, marknadsföring och kommunikation
Erfaren ledamot i styrelser och ledningsgrupper, trygg i utmanande sammanhang
Strukturerad, lösningsorienterad och välorganiserad vad gäller verksamhetsplan, tidplan och budget
Kommunikativ och bra på att uttrycka mig så att den jag talar till ska förstå, både i tal och skrift
Erfaren talesperson med stor vana att behålla fattningen och vända varje kris till en möjlighet

Mina språk: flytande engelska; mycket bra tyska, två modersmål: svenska och polska
Min arbetslivserfarenhet:
EGET FÖRETAG INOM AFFÄRSUTVECKLING & MARKNAD & KOMMUNIKATION – Yova AB sen september 2013
o Ansluten till Hire Quality Strategy, konsultnätverk för verksamhetsutvecklare; Maj 2016 – Dec 2018
o Coachar ledare i att bibehålla strategisk höjd och att strukturerat arbeta med innovation
o Paketering och projektledning av temaresor; “Justnuresor ”, Maj 2014 –
o Upphandling av tjänster och produktutveckling samt paketering av erbjudande till specifika grupper
o Utveckling av digital bokningsportal och digitala tjänster för resenärer samt service av densamma
o Marknads och varumärkesansvarig & Inköpsansvarig, WellNox AB, september 2013 –
o Utveckling och etablering av identitet, varumärke, marknadskommunikation och strategiska budskap
o Utveckling och kurering av solciala media kanaler som Facebook, Insta, websida och webshop
o Marknadsresearch, analyser och upphandling av råvara samt tjänster i Polen och i Indien
o Interim Global Marknadschef, Multidocker AB, februari – juni 2015
o Marknadsstrategi, kommunikationsstrategi och säljstöd till säljare världen över
o Interim Global Marknads & Kommunikationschef, Sectra AB, november 2013 - november 2014
o Teamledare för börsbolagets globala marknadsavdelning, inklusive kriskommunikation & investerarrelationer
o Del av tre ledningsgrupper med ansvar för strategiskt varumärkesarbete, strategiutveckling och säljstöd
o Intern och extern kommunikation, mässor, kampanjer

TIDIGARE ANSTÄLLNINGAR - STRATEGISKA ROLLER PÅ AFFÄRSLEDNINGSNIVÅ 2008 - 2013
• Affärsområdesansvarig Aeronautics, Saab Technologies India Pvt. Ltd. januari 2012 – augusti 2013
• Kampanjledare – Gripen for India; Saab Technologies India Pvt. Ltd. september 2011 – december 2011
• Lokalt ansvarig & vice kampanjledare - Gripen for India; Saab AB

augusti 2010 – augusti 2011

• Vice kampanjledare - Gripen for India, Gripen International KB oktober 2008 – juli 2010
VIKTIGA ERFARENHETER:
▪ Ledning, marknadsföring och utveckling av strategisk affär, inkl budgetansvar, i en stor global organisation
▪ Ledning av ett komplext projekt som inkluderade ambassad, regering samt företag och NGOs
▪ Utlandsstationering samt delaktighet i uppbyggnad av landsorganisation och marknadsposition i Indien
▪ Riskanalyser och ständigt strategi- och taktikarbete med riskhantering inklusive kriskommunikation
▪ Paketering av värde och kommunikation av erbjudande riktat till specifika målgrupper
▪ Ansvar för att utveckla och behålla kundrelationer & lobbying, public affairs och public relations
• Mammaledig: december 2007 – september 2008
STRATEGISKA ROLLER INOM MARKNADSKOMMUNIKATION
• Marknadskommunikationsdirektör, Gripen International KB februari 2005 – december 2007
• Marknadsutvecklingsdirektör, Gripen International KB februari 2003 – januari 2005
• Kommunikationschef, Gripen International KB april 2002 – januari 2003
• Senior Projektledare, Corporate Marketing & Communications; IFS maj 2001 – mars 2002
• Eventchef, Global Marketing Organization; IFS februari 2000 – april 2001
• Projektledare, Global Marketing Organization; IFS februari 1999 – januari 2000
• Marknadschef, Division Simulatorer, Prosolvia Clarus
september 1997 – januari 1999
VIKTIGA ERFARENHETER:
▪ Strategisk utveckling och operativt ansvar för varumärke, marknadsplan och extern & intern kommunikation
▪ Planering och ledning av stora marknadskommunikationsprojekt som konferenser, mässor och kampanjer
▪ Strategiutveckling för marknadsföring och kommunikation på olika marknader för olika målgrupper
▪ Röda tråden från vision och mission, grafisk profil, produktion av marknadsmaterial, kampanjer, roll-outer…
▪ Framtagning och implementering av budskap från global till lokal nivå inklusive analys och anpassningar
▪ Arrangemang av världskonferenser, stora mässor, air-shows and andra evenemang över hela världen
▪ Hantering av mediarelationer och budskap i parallella kanaler, inklusive kriskommunikation
▪ Ledning och utveckling av kreativa team av olika kompetenser inklusive byråer och produktionsbolag
▪ Kreativ content management och kommunikation på bred front i alla kanaler inkl sponsring och co-branding

Utbildning och Kvalifikationer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplomerad Fänrik och Informationsbefäl, Hemvärnet; samt Stabsmedlemsutbildning HV under hösten 2019
Grundläggande Militärutbildning för frivilliga (GUF), nov-dec 2017 & Hemvärnsintroduktion februari 2018
Licensed Practioner, Innovation360 (certifierad innovationscoach) november – december 2016
Handelskammarens Diplomkurs i Styrelsearbete, Östsvenska Handelskammaren, januari – mars 2016
Arbetade och bodde med hela familjen som expatriater i New Delhi, Indien, september 2010 – augusti 2013
International Leadership & Business, Novare Executive Management Program, Novare Academy (Investor) 2008-09
Diplomerad Förändringsledare, Advanced Corporate Management Network (ACMN), Saab AB sept 2005 – juni 2006
Högre Ledarskapsutbildning (HLU), Saab AB november 2003 – april 2004
Grundläggande Ledarskapsutbildning, IFS AB Del 1 under år 2000 & del två under år 2001
Magisterexamen i Företagsekonomi (MscBA) – Internationella Ekonomprogrammet, Tyska
augusti 1992 – juni 1997, Linköpings Universitet, Linköping & två terminer i Tyskland (Kassel respektive Hamburg)
Certifierad Kontakttolk, Svenska- Polska, Invandrarbyrån, Norrköping augusti 1991 - juni 1992
Studentexamen, Naturvetenskapliga Programmet augusti 1988 – juni 1991, Hagagymnasiet, Norrköping

Styrelseuppdrag, Försvarsmakten och Ideella uppdrag
•

Informationsbefäl, Hemvärnet 30 Bataljonen samt flera ledande politiska uppdrag i Norrköpings kommun,
kommunfullmäktige, kommunstyrelse, vice styrelseordförande och vice nämndordförande (fritidspolitiker)

•

En rad positioner i föreningsstyrelser och förbundsstyrelser kontinuerligt sedan gymnasiet; tidigare tex Ordförande i
Marknadsföreningen i Östergötland, nu bl a styrelseledamot i Norrköping Dolphins Basketförening.

