Elsebeth Bergqvist

Projekt

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
www.mclead.se

Nobel
Arbetslivscentrum
Boliden

Elsebeth har mångårig erfarenhet av psykosociala och ergonomiska
arbetsmiljöfrågor i näringsliv och förvaltning. Hon arbetar med
yrkesinriktad rehabilitering, teambildning, coachning, ledarutveckling
och rekrytering. Som konsult och projektledare är Elsebeth drivande,
kommunikativ och mål- och resultatinriktad. Hon har också ett stort
mått av humor och entusiasm.

Konsultprofil
Organisationskonsult

Hämta Elsebeths CV här

Arne Hagbro

Projekt

Konsult
McLead AB
Nygatan 54, 931 30 Skellefteå
Telefon: 0910-72 66 95
Mobil: 0706-51 94 05
e-mail: arne@mclead.se
www.mclead.se

Mälarsjukhuset

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 klienten en stor trygghet i rollen som chef, konsult
och projektledare. Arne är pedagogisk och arbetar strukturerat med svåra
frågeställningar.

Konsultprofil
Organisationskonsult

Hämta Arnes CV här

Sten Rönnbom

Projekt

Konsult, VD
McLead AB
Kullaviks Trädgårdsväg 4A, 429 33 Kullavik
Telefon:031-93 37 97
Mobil: 0703-52 67 65
e-mail: sten@mclead.se
www.mclead.se

Exportrådet
Mindset
Clas Ohlson
SiQ
Alingsås kommun

Sten har mer än 20 års erfarenhet från näringsliv, forskning och förvaltning
i Sverige och utomlands. Han har arbetat med systemintegration,
försäljning och affärsutveckling som ledare och projektledare. Sten har en
bred teknisk kompetens inom IT och kombinerar detta med kunskap om
affärsverksamhet i både små och stora företag. Som oberoende konsult
är han analytisk, produktiv och kundorienterad.

Konsultprofil
Affärsutvecklare

Hämta Stens CV här

Staffan Jansson
Konsult
McLead AB
Råbocksvägen 20, 722 42 Västerås
Telefon: 021-33 39 74
Mobil: 0704-88 88 83
e-mail: staffan@mclead.se
www.mclead.se

Projekt
Exportrådet
ICA-förlaget
Aros Circle
Pepto

Staffan är jur. kand. och civilekonom med mer än 20 års erfarenhet

Konsultprofil

från näringslivet. Han har arbetat med säljledning, projektledning,
affärs och verksamhetsutveckling i både små och stora företag. Han
är kundorienterad, och har lätt för att dela med sig av sin kunskap, och
detta i kombination med analysförmåga, kreativ läggning samt ett stort
tålamod har gjort honom till en person som skapar förtroende i sin roll
som konsult.

Affärsutvecklare

Hämta Staffans CV här

Lars-Åke Tjernström

Projekt

Konsult
McLead AB
Nygatan 54, 931 30 Skellefteå
Telefon: 0910-72 66 95
Mobil: 0706-51 94 06
e-mail: larsa@mclead.se
www.mclead.se

Airvision

Lars-Åke har mer än 20 års erfarenhet från näringsliv och offentlig
sektor som ledare, utbildare och organisationskonsult. Han är också
innovatör och delägare i Airvision AB i Skellefteå, företaget har tagit
fram en världsunik produkt: Snö, vägsalt och smuts döljer bakljusen
på lastbilar och bussar. Uppfinningen eliminerar detta. Airvision
utnyttjar fordonets tryckluftsystem för att ”blåsa rent” bakljusen.

Konsultprofil
Organisationskonsult

Hämta Lars-Åkes CV här

Jim Bevenhall

Projekt

Konsult
McLead AB
Kullaviks Trädgårdsväg 4A, 429 33 Kullavik
Telefon: 031-933797
Mobil: 0708-276979
e-mail: jim@mclead.se
www.mclead.se

Herenco

Jim är vår IT-expert och han har jobbat med systemadministration och
utveckling i mer än 15 år. Hans tekniska kunskaper är djupa inom UNIX
( Solaris, SunOS, HPUX, IRIX, AIX, Ultrix, Linux ),TCP/IP, LAN/WAN/
VPN ,Databaser ( Oracle, Sybase, Informix, MySQL ) ,WWW ( HTML,
Java, Netscape Servers, CGI, PHP ). Jim är även en av grundarna och
delägarna i Tripnet AB Datacenter. Som oberoende konsult är han mycket
serviceinriktad och kundorienterad.

TreBruk
McDonalds

Konsultprofil
IT-konsult

Hämta Jims CV här

Thomas Borg
Konsult
McLead AB
Åsgatan 60, 776 31 Hedemora
Telefon: 0225-158 58
Mobil: 0706-99 41 11
e-mail: thomas@mclead.se
www.mclead.se

Thomas har Fil. kand.-examen, studier i pedagogik och teologi. Han
har varit proffsboxare i USA, dörrvakt på krogen, gast på Hugh Hefners
(Playboys grundare) lyxyacht i Karibiska havet, strejkledare för sopåkare,
prästutbildad, vårdare, fotbollstränare på elitnivå (bl.a. Helsingborg och
Ope). Dessutom suspenderad från prästutbildning...
Thomas Borg, numera stadgad fyrabarnsfar, bär en ryggsäck fylld av
spännande och brokiga infallsvinklar på livet. Denna mix delar han gärna
med sig av i sina uppskattade föreläsningar. För att hålla en fot kvar i
verkligheten varvar han föreläsandet med en tjänst som rektor på ett
gymnasium i Hedemora.

Projekt
IKEA
ABB
Ericsson
Landstinget

Konsultprofil
Föreläsare och mentor

Hämta Thomas CV här

