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”Med sitt genuina engagemang och sin höga ambitionsnivå
öppnar Margareta nya dörrar, hon arbetar strategiskt och skapar snabba resultat.”

Mitt professionella rykte
Margareta har ett högt och genuint engagemang och är en lösningsfokuserad energigivare. Hon har ett
sällsynt starkt driv, är modig i dialogen på ett spontant och positivt sätt. Margareta är ytterst kompetent
med stor erfarenhet och hon möter alltid kunden där hon befinner sig och skräddarsyr lösningar. Hon är
fokuserad och ser såväl helheten som sammanhang och nya perspektiv. Hon lyssnar av behoven,
genomför på ett ypperligt sätt och följer upp resultaten.
Margareta får medarbetare att se sina möjligheter och hon öppnar stängda dörrar för människor på ett
enkelt och tydligt sätt. Hon har en fingertoppskänsla för att skapa ett engagemang i en grupp och skapar
lätt det förtroende och trygghet som gör henne spelbar i coachingfrågor på en hög nivå. Margareta är
lyhörd, orädd, har en hög ambitionsnivå, är ytterst påläst och arbetar strategiskt. Hon vägleder med
tydligt målfokus och söker snabba resultat.
Sammanställningen baseras på svar från 16 kunder och samarbetspartners som lämnat svar anonymt i september
2013. Dessa har analyserats av Per Frykman - Your Professional Reputation. 070-624 00 58 www.perfrykman.com

✆

Resultat jag vill skapa
Effektivare, roligare och lönsammare organisationer – för dig som vill mer!
Jag vill bidra till organisationer som skapar värde för såväl ägare och medarbetare som samhälle. I den
komplexa verklighet vi lever idag där förändring är en del av vardagen behöver omdömet vara väl utvecklat
och beslut fattas långt ut i verksamheten på daglig basis. Det kräver organisationer baserade på människors
natur kopplat till effektiva processer och strukturer. Vägen dit är förmågan att koppla vision, varumärke
och strategi till verklighetsanpassad operativ verksamhet och dagliga beteenden i organisationen.
Utveckling av såväl verksamhet som individ. Min styrka ligger i vad som krävs beträffande förståelse för
människan, hennes olikheter, kommunikation och kultur kopplat till ledarskap och strukturer i en
värdedriven målfokuserad effektiv och lärande organisation. Leder du eller vill du leda en sådan? Ring mig!

Track Record
se.linkedin.com/in/margaretacarlsson

Atheragram Structura är ett R-licensierat företag med god affärsetik – ett företag du kan lita på.

