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Presentation
Lisa Oliv har arbetat som konsult och föreläsare hos CANEA
sedan augusti 2014. Från tiden innan CANEA har hon från olika
chefsbefattningar erfarenhet av operativ och strategisk
verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning.
Lisa har en civilingenjörsexamen från Uppsala Universitet som
hon kompletterat med studier inom bland annat ekonomi,
retorik, ledarskap, projektledning och förändringsledning.
I över tio år arbetade Lisa som chef inom IT- och
Telekomsektorn. Under åren hade hon roller som verksamhetsutvecklare, kvalitets- och miljöansvarig, projektledare,
förändringsledare och utbildare. En gemensam nämnare i de
olika rollerna har varit utveckling och förvaltning av processer
och ledningssystem. Personal- och budgetansvar har ingått i
flertalet av rollerna.
Inom CANEA arbetar Lisa främst med projekt rörande
förändringsledning samt utveckling av ledningssystem för
kvalitet och miljö. Hon arbetar även bredare med
kommunikation, ledarskap, hållbar affärsutveckling,
verksamhetsutveckling, systematiskt förbättringsarbete och
projektledning. Hon är en uppskattad kurshållare och håller ett
flertal utbildningar inom områdena ledarskap, kommunikation,
ledningssystem och förändringsledning.

Exempel på konsultuppdrag
• Implementerings- och förändringsledare för införandet av
ny huvudprocess med tillhörande IT-stöd i stor myndighet.
• Uppdragsledare för utbildning i ny projektmodell, inklusive
framtagning av e-utbildning, för stor myndighet.
• Effektivisering av ledningsprocess och ledningsgruppsarbete i mellanstort tillverkande företag.
• DISC-utbildning och DISC-coachning för förbättrat
samarbete och kommunikation i projekt på statligt verk.
• Framtagande och genomförande av utbildning för att höja
specialisters kommunikations- och samarbetsförmåga.
• Projektledare för utveckling av ledningssystem för kvalitet,
miljö, arbetsmiljö och säkerhet i flertal organisationer.
• Flertal gapanalyser och revisioner mot kraven i
standarderna ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
• Inspirationsföreläsare och workshopledare.
• Föreläsare på utbildningar inom ledarskap,
förändringsledning, kommunikation och ledningssystem.

lisa.oliv@canea.se
mobil: 072 - 717 00 51
direkt: 010 - 459 00 51

Specialistkompetenser
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förändringsledning
Kommunikation och ledarskap
Extended DISC
Integrerade ledningssystem
Processutveckling/Effektivisering
Hållbar affärsutveckling
Miljö, arbetsmiljö & CSR/samhällsansvar
Verksamhetsstyrning
Projektledning

Certifieringar
• Civilingenjör i Miljö- och Vattenteknik
• Projektledning: PRINCE2® Foundation
• Förändringsledning: Prosci® Change
Management Certification
• Extended DISC User Certificate

Tidigare erfarenhet
• Avdelningschef Processtyrning &
Ledningssystem, Ricoh Sverige
• Kvalitets- & Miljöchef, Carl Lamm
• Miljökonsult och projektledare, Ericsson
• Kurskoordinator, Linköpings Universitet

CANEA har kompetens och erfarenhet för att hjälpa er ta ett helhetsgrepp på verksamheten från
strategiutveckling till genomförande av konkreta, operativa förbättringar. Vi hjälper er hela vägen,
från analys till införande. Våra erfarna konsulter har genom åren hjälpt hundratals organisationer till
en mer lönsam och effektiv verksamhet.

