
Konsultprofil - Elsebeth Berqvist

Elsebeth har mångårig erfarenhet av psykosociala och ergonomiska arbetsmiljöfrågor i näringsliv 

och förvaltning.  Hon arbetar med teambildning, coachning, ledarutveckling rekrytering och 

yrkesinriktad  rehabilitering. Som konsult och projektledare är Elsebeth  drivande, kommunikativ och 

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

Privat
Elsebeth har sitt hem och kontor i Umeå. Hennes fritidsintressen 

är längdskidåkning och jakt med fågelhund. Hon är också aktiv 

i Västerbottens föreningsliv. Elsebeth är född i Danmark och 

har tre vuxna barn. 

Utbildning
Fil.lic. i arbetslivspedagogik 130 p

Lärare i sjukgymnastik  

Företagsgymnast 10p  

Fil.kand. (pedagogik, soc., arbetspsykologi)120p    

Leg. Sjukgymnast 120 p 

- Se fullständig  CV för detaljerad lista.

Befattningar
Leg. sjukgymnast 

Lärare Vårdhögskolan 

Chefgymnast Boliden

Vik. Lärare Språklärare Eng,Ty,(Fr)

Företagsgymn./ergonom AMV, AMI 

A-livskonsult/projektledare

VD, egen företagare

Ledningserfarenhet
Chefsbefattning 10 år

Certifieringar
BelBin Teamskills, Myers-Briggs Type Indicates, 

Leadership Management International LMI 

–personlighetstest, ledarskapskompetens/-stil och arbetssätt, 

motivationspåverkan, konflikthantering, gruppeffektivitet 

samt processpedagogik/diagnostik.

 

Publikationer
Medförfattare till boken “Livsvägledning – övningar att 

använda i utbildning och undervisning”. Ledarskaps och 

ledarteamutveckling, teambyggande. 

Språkfärdighet
Elsebeth är dubbelspråkig i danska och svenska. Hon talar och 

skriver även på engelska och tyska.

mclead
®

Kontakta Elsebeth
Elsebeth Bergqvist

Fil.lic, Arbetslivspedagog 

McLead AB

Vargvägen 56, 906 42 Umeå

Besöksadress: Västra Norrlandsgatan 10 B

Telefon: 090-13 36 61

Mobil: 0706-90 12 12

e-mail: elsebeth@mclead.se

Exempel på uppdrag/kunskapsområden
Ca 15 års erfarenhet av psykosociala, ergonomiska samt 

arbetsmiljöfrågor i näringsliv och förvaltning. Utveckling 

av ergonomiska stolar/miljöer. Erfarenhet av ledning inom 

ergonomi/ sjukgymnastik/ företagshälsovård. 

Ca 15 års erfarenhet av yrkesinriktad rehabilitering och som 

arbetslivskonsult.

Flerårig erfarenhet av projektledning inom offentlig 

verksamhet och näringsliv. Ett flertal incitament och 

motivationsprogram för arbetslösas återinträde i arbetslivet 

med goda resultat.

Verksamhets-/ledarskapsutveckling inom vård, arbets-

förmedling, skola och näringsliv. Utformning av framgångsrika 

ledarteam inom statlig och kommunal förvaltning exempelvis 

skola, kommun- och sjukhusledning. 

Utveckling av ledarskap med hjälp av coachning och 

mentorskap. Kompetensutveckling, jämställdhetsarbete i 

företag, konflikthantering samt rekrytering av ledare och 

övriga medarbetare till företag. 

Kompetens
Personal- och ledarutveckling, teambildning, organisation, 

rehabilitering


