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Presentation
Monika är en mycket uppskattad förändringsledare, coach
och projektledare med en lång erfarenhet från olika
branscher och offentliga verksamheter.
Som senior managementkonsult jobbar hon med
förändringsledning, ledarskap, strategi, projektledning och
ledningssystem.
Monika är även en uppskattad föreläsare och inspiratör
inom samtliga sina kompetensområden.
Som person har Monika ett stort engagemang som skapar
framfart och arbetsglädje i projekten. Monikas analytiska

monika.johansson@canea.se
mobil: 073 - 355 10 05
direkt: 010 - 459 00 35

förmåga gör att hon snabbt kan sätta sig in i nya uppdrag,
göra en nulägesanalys och föreslå lämpliga åtgärder
framåt. Hennes genuina intresse för ledarskap,
kommunikation och pedagogik, gör att hon naturligt får
med sig hela gruppen på förändringsresan eller i
utbildningen.

Exempel på konsultuppdrag
• Strategi: framtagning av effektivt ledningsarbete för olika
privata bolag
• Ledningssystem: byggt upp och implementerat ett nytt
ledningssystem inför IS0 9001 certifiering inom IT
säkerhetsbranschen
• Processutveckling: nulägesanalys och kartläggning av
processer inom en mängd olika områden
• Målstyrning: satt upp ny målstruktur med mål och arbetssätt
inför införandet av CANEA Strategy på en kommun
• Projektledning: byggt och implementerat projektmodeller
av olika slag inkl. program och portföljstruktur
• Förändringsledning: skräddarsytt implementeringsplaner
med människor i fokus både inom privata och offentliga
sektorn
• Kursutveckling: tagit fram nya och skräddarsydda
utbildningar till olika branscher och målgrupper som
ledning, säljare och medarbetare på alla nivåer
• Mentorskap: mentor för flertalet personer inom olika företag
och organisationer
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Förändringsledning
Strategi och analys
Projektledning
Förhandling och kommunikation
Projektledning
Ledarskap
Processutveckling
Ledningssystem

Certifieringar
• PROSCI® Change Management
• PMP®

Tidigare erfarenhet
• Verksamhetsutvecklare och
projektledare – ÅF
• Projekt –och programledare - Eriksson
• Projektledare - BMW

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.

