human
& heart
Konsultprofil - Pernilla Håkansdotter Olsson
Pernilla görs sig bra ”live” då hon har lätt att fånga människors uppmärksamhet och har stor social
kompetens.
Pernilla har ett driv och tycker inte om ordet problem utan väljer att använda sig utav utmaningar.
Hon möter människor i ögonhöjd och med nyfikenhet och i tro på att alla har något att bidra med.
Pernilla tycker om att fylla tiden med innehåll –och har gärna mycket att göra. Hon driver gärna
förändringsprocesser och har lätt för att se nya former och arbetssätt. Hon bidrar gärna med idéer
och ser laget före jaget. Arbetar prestigelöst och ser att vi tillsammans tar oss i mål.
Dock har hon förmågan att ta steget fram, fatta beslut och inte väja för konflikter.
Pernilla tror på alla människors rätt till en god arbetsmiljö och att det är ledarens uppgift att se till att
förutsättningar för detta finns.

Potentiella uppdrag
-

Interimsuppdrag
Grupp- och ledarutveckling
Coachning
Medling

Coachning
Samtliga av Human&hearts konsulter har kompetens och erfarenhet att coacha utifrån det ämnesområde de utbildar inom. I samtliga utbildningsuppdrag ingår att bemöta deltagarna utifrån det
nuläge de befinner sig i och utifrån det coachas och stödjs deltagaren att nå sina, för utbildningen
uppsatta mål. Det kan också vara planerad coachning med individuella möten eller via Skype/telefon.
Coachningen kan även avse deltagares chef eller i vissa fall organisationen som helhet.

Före Human&heart:
Enhetschef för stöd- och behandling, vuxenenheten Helsingborgs stad
Utlandschef för svenska kyrkan, Kyrkokansliet Uppsala
Kyrkoherde för Klippans pastorat, Svenska kyrkan Klippan
Kyrkoherde för Los Angeles/ San Fransisco USA, svenska kyrkan i utlandet
Arbetsledande komminister i Maria församling, Helsingborgs pastora
Pastorsadjunkt i Teleborgs församling, Växjö

Genomförda kurser och utbildningar (axplock):
Teologie kandidat, Universitetet Lund
Pastoralteologisk utbildning, Lund
Debriefingutbildning steg 1, Revinge
Fördjupad predikofortbildning 5p Lund/Aten
Kyrkoherdeutbildning
UGL+ Lunds stift ledarskapsprogram Aspö/Lund

Övrigt:
2004-2006 Styrelseledamot Teaterföreningen Arken Sundsgårdens folkhögskola, Helsingborg
2010-2011 Mentor i Lunds stifts mentorsprogram som genomfördes tillsammans med bland
annat region Skåne, Lunds universitet samt delar av näringslivet.
2016-2017 Cyklist samt sponsoransvarig Team Rynkeby Helsingborg (Barncancerfonden)
2004- Friskis & Svettis instruktör, Helsingborg

