human
& heart
Konsultprofil - Helena Lundqvist
Helena har alltid fokus på affärer och vill gärna skapa bättre arbetsmiljöer och bidra till välmående
organisationer och medarbetare. Helena motiveras extra mycket av att arbeta i högt tempo och träffa
glada och drivna människor. Hon ger av sin energi så att andra motiveras.
Helena har stor vana av att leda och coacha andra människor. Hon har stor erfarenhet av rekrytering,
sälj och marknadsaktiviteter. Helena har rekryterat inom bland annat byggindustrin, tillverkningsindustrin, , it-verksamhet, bilindustrin, åkeriverksamhet, återvinningsbranschen, redovisning och grafisk
design/produktion.
Helena har bred arbetslivserfarenhet av bland annat kundtjänstarbete/försäljning, säljledare,
jobbcoach och drivit eget företag, ägare av en innebandybutik.
För Helena är ett viktigt mål att bygga bra relationer med kunder. Helena brinner för att alla ska ha
roligt och må bra på sitt arbete och vill bidra till att kunder bygger starka och välmående
organisationer.

Aktuella uppdrag
-

Senior rekryterare
Workshopsledare och relationsbyggare

Potentiella uppdrag
-

Rekryteringsuppdrag
Ledarskapsutveckling
Bygga upp rekryteringsavdelningar internt
Projektledning ”attraktiva arbetsplatser”
Individuell handledning/coachning

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:
Rekryteringskonsult/Konsultchef Clockwork Bemanning & rekrytering
Coachning, rekrytering, bemanning Aktriva
Coachning, rekrytering, bemanning, rekrytering, Lernia
Ägare, Innebandyproffsen
Säljare, Canon

Genomförda kurser och utbildningar (axplock):
Fristående kurser, 160 poäng,
Bland annat:
Företagsekonomi
Marknadsföring
Familjejuridik
Byggnadsteknik
Byggnadsjuridik
Handelsrättslig
Översiktskurs
Pedagogik
Ledarskapsutbildningar
Certifierad i testverktyget TalentQ

Övrigt:
Innebandytränare IBF Falun ungdom
Elitspelare innebandy Falun, Halmstad, Rönnby, Sala
SM Guld
Landslagsspelare i innebandy
VM Guld
Ordförande i ekonomiska föreningen ”Arbetsgivarringen”
Mentor i flera mentorprogram
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