Konsultprofil Marie Bohlin
marie.bohlin@baselineman.se
Arbetar sedan 2005 med personlig utveckling av individer och
grupper inom kommunikation och ledarskap utifrån ett
upplevelsebaserat förhållningssätt.
Jag är civilingenjör, kommunikatör och coach med över 30 års
erfarenhet av projektledning, affärsmässighet, kundfokus och
människors drivkrafter. Har arbetat som chef inom svensk industri,
strategisk kommunikation och politisk påverkan inom
energisektorn.
Jag brinner för att se människor växa och att med ett coachande
förhållningssätt och tydlig kommunikation få grupper och företag
att utvecklas.

Kompetensområden
Att se den enskilda individens/gruppens behov och utifrån det lotsa dem vidare dit de vill.
Strategisk och praktisk kommunikation med fokus på kundnyttan och positiv påverkan.
Ta fram och genomföra utbildningsprogram inom t ex kommunikation, personlig utveckling, förhandling,
förändringsledning, presentationsteknik, coachande ledarskap och projektledning.

Referensuppdrag (exempel)
Kommunikation och ledarskap
Coachande ledarskap, presentationsteknik
Projektledning
Förändringsledning
Förhandlingsteknik
Internkommunikation - teamutveckling
Strategisk kommunikation
Rådgivning, Mentorskap, småföretagare
Personlig utveckling, brännskadade
Jobbcoachning
Teamutveckling
Livs- och karriärcoachning

Region Hälsingland, Regeringskansliet
Informator, Saab
Regeringskansliet, Kulturmiljöverket (KMV), Metria
Arbetsförmedlingen
Luleå Tekniska Högskola, Högskolan i Halmstad
Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Swedgas, OPAB Oljeprospektering
Lidingö Nyföretagarcentrum
Karolinska Universitetssjukhuset
Arbetsförmedlingen
IndustriQ
Privatpersoner och företag

Böcker
Författare till Viljans väg - om inre och yttre ledarskap Vulkan (2011)

Tidigare anställningar
1999-2005
1998-1999
1984-1998
1982-1984

Kommunikationsansvarig
SP-chef
Affärsutvecklare
Försäljningsingenjör

Nova Naturgas AB
ELEF AB
AGA Gas AB
Ultramare AB

Studier
2011
2005 - 14
1994 - 97
1977 - 82

Certifierad i analysverktyget Extended DISC
ICC certifierad coach, UGL, Systemisk coach, Businesscoach
Kommunikationsutbildningar
RMI Berghs
Civ.ing Kemiteknik
KTH

Konsultprofil Marie Bohlin
Utveckling av uppdrag inom Projektledning
2012 - 2019 - Regeringskansliet
Under mer än 7 år genomfört utbildningar inom projektledning och ledarskap för Regeringskansliet. Kurserna
omfattade 2 - 4 dagar.
2018 - Metria - verksamhet; att ta fram kartor över specifika delar, t ex geografiska områden och ämneskartor.
Kundanpassad projektledarutbildning för företagets medarbetare. Kurserna omfattade 3 dagar och innehöll
såväl projektmetodik som ledarskap. Metria referens: Erik Andersson, Telefon 010-121 84 39
2016 - 2020 - Hälsinglands utbildningsförbund
Marie har genomfört ett antal utbildningar i kommunikation för projektledare. Delarna i projektmetodik
genomförde kommunen själv och Marie har utbildat i de delar som gör att medarbetarna kan samarbeta på
ett bra sätt. Kontaktperson Marie Swedh, Söderhamn, Tel 010-454 10 75
2020 - KMV - Kulturmiljöverket - verksamhet - att ta fram underlag innan exploatering av ett område med
avseende på områdets kultumiljövärden.
Kundanpassad projektledarutbildning för företagets medarbetare. Kurserna omfattade 3 dagar och innehöll
såväl projektmetodik som ledarskap. KMV referens: Hans Antonson, Områdeschef, Docent, Tel. +46 722 45
9944

Personliga erfarenheter, urval
2003 - 2005 Delprojektledare vid utbyggnaden av naturgasledning mellan Göteborg och Stenungsund. Detta
innebar bland annat att lägga upp informationsstrategin, vända en negativ mediabild till en positiv, ansvara för
presskontakter och genomföra formella och informella informationsaktiviteter med bland annat markägare,
det senare krävde stort tålamod, slagtålighet och ödmjukhet. Projektet avslutades med invigningen i
Stenungsund som förrättades av dåvarande näringsminister Leif Pagrotzky.
1998 - Huvudprojektledare för ELEF-mässan, en ambulerade och landsomfattande tältmässa med ett 40-tal av
våra leverantörer som utställare och de flesta av våra kunder som besökare. Att leda och koordinera mässan
gav mig viktiga erfarenheter i ledarskap och planering.
1990 - 1994 Projektledare för att utveckla och introducera en IT-baserad tjänst (Accura) som lade grunden till
den hantering av gasflaskor som AGA använder sig av idag. Arbetet skedde i nära samarbete med företagets
industrikunder och IT-tekniker. Det viktigaste för mig var att lösa kundens behov och att hanteringen av
tekniken skulle vara användarvänlig och mycket lätt att lära sig.

