
Konsultprofil - Arne Hagbro

Arne har mer än 20 års erfarenhet från näringsliv och offentlig sektor som ledare, 

utbildare och organisationskonsult.  Hans breda kompetens och långa erfarenhet från 

förändringsarbete i större organisationer ger honom i samspel med kunden en stor 

trygghet i rollen som chef, konsult och projektledare. Arne är pedagogisk, kommunikativ 

och mål- och resultatinriktad. Han har också ett stort mått av humor och entusiasm.   

Privat
Arne har sin bostad i Skellefteå och är gift med Lisbeth. Familjen 
har två barn. Fritiden ägnas åt sommarstugan, fjällvandring 
och resor till exotiska miljöer när tid finnes. Arne spelar även 

golf och gillar god mat och dryck.

Utbildning
Arbetsmarknadsteknik, Umeå Universitet 1976 
Personaladministration, Umeå Universitet 1976 
Företagsekonomi, Umeå Universitet 1980, 84
Lärarutbildning pedagogik/metodik, LO/Linköpings Univ 1982 
Samhällsekonomi, Umeå Universitet 1983

Organisationsteori, Luleå Högskola 1995

Befattningar
· Lärare LO-skolan, Skellefteå 1986
· Rektor LO:s fackliga utbildning 1991
· VD utbildningsföretag, USAB 1994
· Konsult/Projektledare, Vilär 1994
· Konsultuppdrag i eget bolag, 1991-ff
· Tf chef lokalvårdsorganisation, Strängnäs kommun 95/96

· Tf vårdenhetschef Mälarsjukhuset Eskilstuna 2002 

Konsultprofil
Projektledare - organisation och ledarskap

Kunskapsområden
Organisationsutveckling

Ekonomi

Projektledning

Individutveckling

Ledarskap

Ledningserfarenhet
Rektor 3 år

Avdelningschef 2 år

Verkställande ledning 10 år

Kvalitetsmetodik
Kunskap om QUL

Projektstyrningsmetoder
McLead - processorienterat arbetssätt

mclead
®

Kontakta Arne
Arne Hagbro
McLead AB
Nygatan 54, 931 30 Skellefteå
Tel kontor : 0910-
Fax : 0910-567 00
Mobil : 070-651 94 05
e-mail : arne@mclead.se

Erfarenhet och uppdrag

30 års erfarenhet av utvecklings och förändringsarbete inom 
privat och offentlig sektor.

25 års erfarenhet av pedagogiskt och metodiskt arbete inom 
arbetslivet

10 års erfarenhet från utveckling av organisationer och 
individer. 

10 års erfarenhet som ledare och chef samt 
utvecklingsinsatser mot ledare

5 års erfarenhet som projektledare bl. a med utveckling av 
ett databaserat företagsekonomiskt simuleringsprogram, 
utvecklande av samverkansformer mellan skola och arbetsliv 
inom den yrkesinriktade gymnasieutbildningen samt 
samhälsutvecklingsprojekt inom turism, lokal service och 

Språkfärdighet
Arne talar och skriver svenska och engelska.

Kompetens
Organisera och utveckla

Teambyggande

Projektledning

Analys

Utbildning av ledare
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