CV Jörgen Hellsten
Lång och bred erfarenhet sen 90-talet inom ledning av verksamheter,
försäljning och utveckling. Som chef, säljare och konsult har jag utvecklat
de förmågor som krävs för att leda verksamheter och bolag.
Med fokus på att styra, leda och utveckla finns styrkan i djup kompetens,
engagemang och pålitlighet.
Uppdragsgivare beskriver mig som ”enkel, konkret och entusiasmerande
med ett härligt driv”. Har en naturligt positiv inställning, upplevs som
professionell och förtroendeingivande.
Får höra att jag kallas orädd, samtidigt lyhörd och situationsanpassad.
Många menar att jag uppmuntrar till reflektion och eftertanke.
Bor i Piteå, gift, har tre söner. Lever ett aktivt liv med uteliv, golf, skidor,
jakt m.m. Gillar träning, nyttig kost och att må bra.

Arbetslivserfarenhet
2004- pågående

Sjuttioett Organisationsutveckling AB. Egen företagare, Organisationsutvecklare och utbildare. Utveckling/förändring/ utbildning. Styrelse- och
ledningsuppdrag. Heltid sedan 2017.

2009-2017

PiteEnergi. Chef elhandel: Omsättning på 160 Mkr, från förlust till god vinst.
Uppbyggnad organisation, funktion och uppföljning.
Marknadschef: kundservice, försäljning, marknadsföring. Förändrade
processer & arbetssätt. Utvecklad kundfokusering, effektivisering och
organisation. Vinnare av ”Sveriges bästa arbetsteam”.
Chef HR: Uppbyggnad väl fungerande HR-funktion.
Utvecklingschef/Internkonsult: Övergripande för bolaget. Ledde
utvecklings-, affärsplanearbete samt kvalitetssäkrade verksamhetsplaner.
Var stöd till VD och chefer samt medarbetare. Affärs- och
organisationsutveckling, utveckling marknadsförmåga, affärsmässighet,
ledarskap och chefskap. Förändringledning, processorienterad organisation,
projektorganisation, ledningssystem. Vinnare ”Influencer of the year” inom
energibranschen genom ”ledarutveckling på riktigt”.
Chef kraftproduktion.
Deltagare och ledare av LG samt mediakontakt. Utsedd att leda företaget i
händelse av kris. Utbildat efterträdare för fungerande verksamhet.

2005-2009

Aditro/Excellent (callcenter). Verksamhet i Norden. Ca 4000 anställda.
Internkonsult. Strategisk och operativ kompetensutveckling. Utbildning och
utvecklingsuppdrag inom ledarskap, försäljning, förändringsarbete,
chefscoaching mm. Utveckling av ledning och marknadsorganisation.
Deltagare LG. Utbildat efterträdare för fungerande verksamhet.

1998-2005

NUAB, utbildningsföretag. Verksamhetsansvarig, organisationskonsult
och säljare. Ökad omsättning och vinst. Från sju till trettiofem medarbetare,
ned till femton. Ledning av LG.

1997-1998

VM-data. Utbildnings- och tjänstesäljare. Projektledning.

1992-1997

SÄKRA. Försäkringsmäklare. Egen företagare. Ekonomiansvarig.
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1990-1992

Nordbanken. Banktjänsteman. Lånehantering. Arkivering. Intern
marknadsföring.

Övrigt

Styrelseuppdrag och styrelseordförandeuppdrag. Förtroendeuppdrag
inom idrottsröresen. Försvarsmakten, hemvärnssoldat. Politiskt aktiv.
Samhällsengagemang. Blodgivare. Föreläser på universitet/högskola.

Utbildning
Högskole- och universitetsstudier inom ledarskap, utvecklande ledarskap, management,
organisationslära, entreprenörskap, affärsplanering, förändringsledning, projektarbete,
kompetensförsörjning, marknadsföring, förhandling, medling, vuxenpedagogik, retorik,
statsvetenskap och försäkring.
Utöver ovanstående även flertalet kurser samt utveckling inom ledarskap, OBM, försäljning,
kommunikation, affärsmannaskap, kvalitetsarbete (ISO & COPC), förhandling,
problemlösningsmetodik, personlig planering och personlig effektivitet, etik och moral,
projektledning, personlighetsprofiler och personlighetsutveckling, ekonomi, arbetsrätt,
arbetsmiljö etc.
Förbättringsarbete (Kaizen, Lean och Six sigma) inkl. förbättringsverktygen. Företagsstrategi.
Effektiv processutveckling. Strategisk marknadsutveckling. Workshopledning. Utveckla och
förbättra ledningssystem. Utbildad och tränad i krisledning och mediahantering. Utbildad
styrelseordförande och ledamot. Certifieriad enligt nedan.
Yrkes- & branschspecifika utbildningar samt rikliga litteraturstudier på egen hand. Gymnasial
ekonomiutbildning, utbildad skidlärare, fjällguide samt militärtjänst som jägarsoldat.

Utbildad professionell Managementkonsult och Certifierad
Professional Management Consultant – ISO 20700

Handledare för IDI (beteendeinstrument)
Handledare ULL (Försvarshögskolan)

Certifierad Verksamhetsutvecklare, förändringsledning
och processutveckling
Certifierad styrelseledamot.
Internationell ledarskapscertifiering för
yrkesaktiva inom projektområdet.

Referenser
Se hemsida www.sjuttioett.org för mer info kring genomförda uppdrag och referenspersoner.
Se (och följ) mig gärna på LinkedIn för löpande uppdatering av referensuppdrag
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