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Claes Hydén
Jag är civilekonom, och har i ca 30 år arbetat med marknads- och
försäljningsrelaterade utmaningar där alltid utbildning har
förekommit mer eller mindre uttalat.

Har också under många år ansvarat för större omstruktureringsprojekt av verksamheter bland annat för Samhall AB.
Driver sedan drygt 10 år egen verksamhet och nu i samarbete med
Baseline Management AB
Kontaktuppgifter; 070-7333408, claes.hyden@baselineman.se

Kompetensområden (störst nytta)
Jag har både teoretisk och praktisk erfarenhet inom marknadsföring, försäljning, produktutveckling, samt
projektledning både i Sverige och internationellt. Har stort intresse och medverkat i att skapa harmoni och
arbetsglädje såväl hos individer som grupper för att nå uppsatta mål.
Har i många uppdrag och projekt varit ett operativt stöd till VD, ledningar och andra chefspersoner när det
handlar om att ta fram strategiska riktlinjer allt från hur man ska bygga och vårda starka varumärken till hur
man säkerställer genomförandet av större respektive mindre förändringsprojekt.

Referensuppdrag (exempel)
 För Sveriges Exportråd, medverkat i ett antal
projekt i syfte att stärka svensk export
 Utveckling av olika utbildningskoncept för IHM
Business School. Projektmetodik för säljare,
affärsutvecklare för besöksnäringen och
strategiskt varumärkesarbete
 Coach, mentor och examinator hos IHM Business
School inom varierande utbildningar.

 Medverkat i Swedish Match utveckling av rökfria
produkter internationellt
 Ansvarig för ett omfattande omställningsprojekt
inom Samhall AB. Att gå från produktionsverksamhet till service & tjänster.
 Uppstart av butiker för Hennes & Mauritz med
fokus på ekonomi och administration
huvudsakligen på den svenska marknaden

Tidigare anställningar





Konsult i egen regi sedan 1999 CR Branding AB
Teknisk administratör H&M
Projekt och undersökningsledare A C Nielsen Co
Affärsområdeschef Städ och Fastighetsservice
Samhall AB

 Försäljnings- och marknadschef, nuvarande
Swedish Match -exportavdelningen
 Marknadsansvarig och Projektledare Swedish
Trade Office i New York
 Distriktschef (interim) Uppsalahem

Utbildningar och certifieringar
 Civilekonom, Handelshögskolan Göteborg
 Certifierad handledare Extended DISC
 Samhalls företagar- ledarutbildning (UGL)
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 NLP Practitioner – Coach2Coach
 Grundläggande barn- ungdomspsykologi
Stockholms Universitet

