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Konsultprofil - Inger Klangebo
Ingers fokus är coachning, konflikthantering och ledarskap. Inger har lång erfarenhet av
förändringsledning och att utveckla och handleda såväl chefer som medarbetargrupper,
både som mentor och mångårig chef inom både privat och offentlig sektor.
Inger har med framgång skapat och genomfört ett antal ledarskapsprogram, som lett till
dokumenterad ökad tillämpning av nya färdigheter samt en ökad chefsinvolvering i flera led.
Inger kommer bäst till sin rätt i att leda workshops,
gruppträning och seminarier inom verksamhets–
utveckling, ledarutveckling, teambuilding eller konflikthantering och har stor vana av att samarbeta
med ledningsgrupper, första-tredje linjens chefer, fackliga företrädare samt medarbetareledet.
Genom sitt varma och entusiasmerande förhållningssätt bygger Inger grupper där alla blir involverade
och delaktiga. Inger lyckas skapa inkluderande klimat där människor känner en personlig koppling till
både ledaren och varandra vilket gynnar sammanhållningen i grupper och ger en grogrund för alla att
växa som människor och ledare.
Inger har lång erfarenhet av att utreda svåra arbetsmiljö- eller arbetsrättsärenden genom utredningar,
samtal, coachning och konflikthantering. Ingers naturliga inställning är att motverka belåtenhet och
overksamhet och förväntar sig att människor gör allt för att lyckas eller nå lösningar, även om det
innebär att man måste lämna sin bekvämlighetszon.
Individuellt stöd och coachning i svåra personalfrågor har Inger mångårig erfarenhet av.
Inger är utbildad socionom (fil. kand) med personaladministrativ inriktning och har själv genomgått
ett stort antal ledarskaps- och chefskurser genom åren. Inger är certifierad i den norska
utredningsmodellen ”faktaundersökelse” för utredningar av kränkande särbehandling och mobbning.
Hon är också certifierad handledare/coach genom psykodrama-akademin.

Aktuella uppdrag
-

Individuell handledning/coachning till chefer och HR-specialister
Föreläsare psykosocial arbetsmiljö
Utredare faktaundersökningar
Utbildare i ledarutvecklingsprogram

Potentiella uppdrag
-

Chef att hyra (interimsuppdrag)
Utbildningar inom HR-området
HR-stöd eller outsourca HR

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:
Förvaltningschef Ledningsförvaltningen Falu kommun
HR-chef Falu kommun
HR-chef Mora Kommun
Personalchef Finnveden AB Mora och Vansbro
Personalansvarig Mora Armatur AB
Personalsekreterare Svenska Dagbladet

Genomförda kurser och utbildningar (axplock):
Stockholms Universitet, Socionomutbildning
Ledarutvecklingsprogram Sveriges Verkstadsindustrier och Kommunförbundet
UGL, UL och IL (Försvarshögskolans koncept för utveckling av grupp och individer)
Arbetsmiljöutbildningar
Förhandlingsteknik
Projektledarutbildning
Certifierad användare av Thomas-analyser och Master- analyser
Mediautbildningar
Utbildning i styrelsearbete
Handledare i sociodrama, psykodrama och sociometri
Certifieringsutbildning i faktaundersökelse, Norge

Övrigt:
Ordförande i ekonomiska föreningen ”Arbetsgivarringen”
Mentor i flera mentorprogram
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