E Xex E C U T I V E C O A C H
Elisabeth Matsgård har 25 års erfarenhet som operativ ledare inom marknadskommunikation, reklam och media
på olika konsultföretag, med uppdragsgivare inom stora organisationer och företag. Med uppdragen följde insikter
och medvetenhet kring behovet av ökat medarbetarengagemang, vilket tidigt ledde till intresset för
organisationsfrågor. Känd för sitt inspirerande och drivande sätt arbetar Elisabeth idag med coaching inom
kompetensutveckling, teamutveckling och mötesledning.

”Självklart blir det ofta ensamt som ledare och därför kändes det rätt att engagera Elisabeth som coach. Men det
blev mer än så. Det ledde till att vi analyserade vår marknad på ett nytt sätt. Förutom personligt stöd har vi
systematiserat säljarbetet, undersökt olika delmarknader och utvecklat kontaktnät”

Elisabeth
Matsgård, 54 år,

Christina Petri, Jusek
”Man blir glad av Elisabeth.. Hon förmår entusiasmera, får dig att tänka framåt.. Hon har positiv energi och
förmår brinna för saker. Det är ett under att hon inte redan brunnit upp –vilket bevisar hennes stresstålighet. Jag
gratulerar alla som får tillgång till en så kompetent medmänsklig och närvarande person som Elisabeth”

Stockholm. Coachar
på svenska

Björn Jaconelli, Accompany

Erfarenhet som professionell coach
Har arbetat som mentor, med ett 15-tal adepter,
sedan mitten 90-talet och arbetar sedan i hösten
2004, som professionell coach.

Erfarenhet som chef och ledare
Totalt 30 år yrkeslivserfarenhet varav 20 som ledare på olika
nivåer i medelstora och små företag. De senaste 15 åren i
egen regi, varav 10 år som VD för ett tiotal konsulter.

Styrkor

Arbetslivserfarenhet

Genuint intresse för människor, kommunikation och
för att medvetandegöra kraften i möten. Är mål- och
resultatorienterad. Inspiratör och glädjespridare.
Kompetens från operativt ledarskap inom
marknadskommunikation.
Uppdragstyper
Arbetar med individ- och teamutveckling med
coaching som verktyg. Arbetar också med
branschorienterad coaching och med mötesledning
som processledare i open space technology.
Egen utveckling och träning
Coachutbildningar löpande.
Har egen mentor.
Medlem i ICF

Erfarenhet
Individuell Coaching
40 tim*
Executive Coaching
15 tim
Operativ ledarerfarenhet 20 år
Mentorskap

10 år

Eget bolag – individ, grupputveckling, facilitator
Eget bolag – idéutveckling, CSR Social Respons
Myndighet –upphandling nya pensionssystemet

00-05
00-05

TV-Bolag, markn.led - försäljningschef
Medieförmedlare, markn.led – försäljningschef
Reklambyrå, markn.led – projektledare
Förlag, markn.led - Informatör

87-90
80-87
78-80
73-78

Medieförmedlare, nisch - VD

96-98

90-00

Övriga meriter
Aktiv medlem i MIS, Marknadsföreningen, 15 år,
Medliem i ESOMAR, European Search Organizsation, 5 år
Aktiv medlem i TAAN, Trans Atlantic advertizing network, 10 år
Styrelsemedlem i IAA, International Advertizing Assoc, 10 år
Styrelsemedlem i Carema 2003
Initiativtagare till OST i 2000X/UP SALT, ett ungdomsprojekt inom
Equal (Europeiska socialfonden)

Utbildning/träning
Coachspecifik – Inner & Outer Management
IHR, Institutet för Högre Reklam och Kommunikation
Poppius Journalistskola
Art in Business
Mentorprogram

64 tim
1 år
½ år
½ år
2 år

*) certifieringsgrundande tid enligt ICF www.coachfederation.org

Posse Leckne & Partners

