CV och referenser Cesilia Ekroth, Idéer & Co AB, IdéLagret

Idéer & Co sedan 2002
• Utvecklingsarbeten i näringslivet, utbildningsväsendet, i organisationer och i
kommuner
• Föreläsare i näringslivet och på universitet
• Coaching och coachande handledning till ledare
• Internutbildningar
• Kompetensutvecklingsanalyser
• Projektledare, processledare, samordnare och idéutvecklare.
• Rumslig företagsprofilering
• Mötesevents
• Författare till idéväckarboken ”F.B.I.” 2007 och boken ”Experiment med sanningen”
2008
• Byggde konferenssalen IdéLagret 2008, specialbyggd för att flexibelt skapa
innovativt tänkande.
• Miljöprofilering av mässor och företag 2010• Ägare och projektledare av utbildningskoncepten Vinna-Vinna 2009 och Mötesplats
Hälsa och Kultur 2010. Utbildningen var finansierat av Tillväxtverket, med 31
deltagande kvinnor från sektorerna kultur och hälsa, med målet att genom
nätverk och nytänkande träda in på nya affärsarenor.
• Styrgruppsarbete 2010 till Ölands Näringslivskontor
• Näringslivsråd till Ölands Näringslivskontor 2011- 2012
• Styrgruppsarbete till och konceptskrivning av utbildningen Ölandsnätet.
• Styrelsearbete i Ölands Friskola 2010• Adjungerad adjunkt till Linnéuniversitets satsning ”Det Entreprenöriella
Universitetet” 2012Utbildning
• ”Kreativ idékonsult i näringslivet”, Ledarskapsutveckling, organistionsutveckling och
marknadsföring specialdesignad för artistbranscher. Folkuniversitetet Malmö –
Lund 2001-2002. Heltid i nio månader.
• Kreativitetspedagogik hos Astrid Ståhlberg 2003 (halvår)
• ”Prestationsutveckling genom mentala processer” Organisationsutveckling och
ledarskap. Högskolan i Kalmar. 2003-2005 (60 poäng)

	
  

• Transformative leadership, An enspiriting approach to leadership in a future of
discontinues. mars 2004
• UGL, Utveckling Grupp Ledare 205
• Idrottscoaching, Växjö universitet 2005-2008 (30 poäng)
• Coaching across cultures, Växjö universitet (7,5 poäng) 2007
• Konstnärliga uttrycksmetoder såsom visualisering, drama och filmproduktion på
högskolan i Kalmar, (sammanlagt 30 poäng) 2007-2009
• Utbildning i Open Space facilitering 2010 och 2011
• Whole Person Process Facilitation (processinriktad mötesledning) WPPF 2012
• Coachande handledning, Coachwalk/ICF International Coach Federation 20122013
• Transformational Presence Leadership and coaching – evolutionary understanding,
enlightened action. Utbildningsledare: Alan Seale, Center for Transformational
Presence. 2013

Tidigare yrkeserfarenhet:
• Konstnärsuppdrag inom stadsplanering 1999-2000
• Företagsprofilering (genom specialbyggda och profilerade lokaler)
• Professionellt arbetande konstnär där fokus har legat på idéutveckling, rumslig
gestaltning, scenografi, artistkläder och performances under 25 år i Sverige,
Danmark, Finland, London, New York och i Buenos Aires.
• Scenograf för jubileumsföreställningen i Kalmar 1997 med ansvar för 600
medarbetare.
• Marknadsförare med konsten som medel åt Kalmar konstmuseum och Kalmar
Läns tidning 1993-1995.
• Utställningsansvarig, scenograf och projektledare för utställningarna ”Karamellan”
och ”Ung Kraft” på Kalmar Läns museum 1998-2000
• Tenniscoach i 25 år, både i klubbar (Mälarhöjdens tennisklubb 1976 - 1991, World
International tennisschool med tränaransvar för vuxna 1986-88, Kalmar
tennisklubb, med ansvar för tävlingstjejer 1998-2008) och som privatcoach i
Sverige och internationellt, bland annat som delad chefstränare i Mälarhöjdens
tennisklubb.
• Mental tränare inom flera idrottsgrenar.

	
  

	
  

