Strategisk och operativ förändringsledare med inriktning mot
affärs- och verksamhetsutveckling och digital transformation.
Erik har lång erfarenhet av projektledning och ledning, bland annat av komplexa och parallella weboch verksamhetsprojekt. Hans erfarenhet omfattar allt från analys av behov av förändringar till inköp
och ledning av konsulter genom alla produktionskedjor. Från målgrupps- och verksamhetsanalyser till
ledning av framväxten av lösningar med stöd av metoder inom tex tjänstedesign. Dessutom
kravställning, inköp, sammansättning av team och arbetsledning av produktionen av innehåll såsom
texter, filmer etc. Även erfarenhet av lanseringar mot organisation och kund, inklusive utbildningar och
kommunikationsplaner.
Eriks arbetssätt präglas av stort engagemang i hela förändringsarbetet. En stark analytisk och visionär
förmåga som han entusiastiskt använder för att driva idé till affärsnytta. Hans arbete präglas av att
genom målbilder ange riktning och genom ett entusiastiskt och inkluderande ledarskap driva
projektteam mot färdiga lösningar. Han har även arbetat med uppföljningar och analyser av
kundnöjdhet och effekter liksom framtagning av vilka KPIer som gör skillnad.
Erik trivs med att jobba både operativt och strategiskt med ett helhetsperspektiv för att för att
säkerställa att alla inblandande rör sig mot en gemensam målbild.
Exempel på roller där du anlitar Erik
• Inköp och arbetsledning av externa leverantörer
• Affärsutvecklare (digitalisering)
• Verksamhetsutvecklare (gärna digi-fysisk)
• Driva förändringsprocesser
• Projektledning, produktchef, CDO, strateg, styrelseledamot
Kunskapsområden
• Inköp och ledning av komplexa tjänster
• Sammansättning av framgångsrika team
• Målgruppsanalyser (kundresor, personas inkl. analys av kvantitativa data)
• Verksamhets- och affärsanalys
• Strategisk planering
• Digital strategi/marknadsföring
• Förändringsledning
• Mycket stort kontaktnät.
Färdigheter
• Lång erfarenhet arbetsuppgifter som syftar till digital transformation
• Att kunna tänka och arbeta på flera abstraktionsnivåer samtidigt.
• Vision, strategi, genomförande, lansering och uppföljning.
• Har förmåga att förstå stora sammanhang/förstå utmaningar och nya perspektiv
• Lyhörd och kommunikativ
• Engagerad och ansvarstagande
• Gillar att driva förändring
Sektorer:
• Erik har omfattande erfarenhet från bland annat omställning, jobbmatchning, stöd till
företagsstartare, egenanställning, rekrytering och utbildning.
Utbildningsnivå:
• Civilekonom Stockholms universitet, Hyper Island. Master Class samt ett flertal utbildningar
inom projektledning och förändringsledning.
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Geografisk täckning: Stor-Stockholm
Ersättning: Diskuteras beroende på omfattning
Kontakt: För information om denna konsult kontakta Magnus Wallén, 0702-687420, eller Peter Berg,
0702-955578.
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