IT-lösningar
Curriculum Vitae
Ingela Berger

Kreatör med unik
kompetenskombination
Kommunikatör – Ledare
C o a c h – M e t o d u t ve c k l a r e

”Ingela är en mycket kreativ
och mångsidig person. Hon
tar sig an sina uppgifter med
stor entusiasm och
positivism. Ödmjukhet och
lyhördhet är egenskaper som
gör det lätt att samarbeta
med henne. Jag ger henne
varma rekommendationer.”
Marie-Louice Wallin, ICFcertifierad coach, utbildare
och föreläsare

Profil
Kvalitetsmedveten skribent, kommunikatör, coach och föreläsare som vill sprida goda
budskap i en pessimistisk värld. Mångårig yrkesvana inom kultur, webb, ledarskap,
egenföretagande, gruppseminarier och föreläsningar. Drivs av att få människor att må
bra och finna mening i livet.

Främsta styrkor
Motiverande – idérik – god lyssnare – öga för detaljer – bra röst i tal och sång – utbildad
i skådespeleri och musik – pedagogisk – strukturerad – orädd.
Jag skapar audio, video och webbplatser med verktyg som WordPress, Photoshop,
Cubase och videokamera. Jag läser in ljudfiler, skriver texter och leder seminarier med
genuint intresse för människan.

C O AC H E R F AR E N H E T E R

PORTFOLIO

Arbetsförmedlare
Jobbkonsult

Audio,
video,
text och
musik

Coach/underkonsult
Jobb- och rehabkonsult
Jobbagent
Vårdare
Coach
Jobbcoach/samordnare
Föreläsare

Klicka på
bildlänkarna!

L E D AR E R F AR E N H E T E R

Teamledare

Anna Egelbach, konsult

Gruppchef

Ingen är som du…

Kursledare
Egen företagare
Galleriföreståndare
Projektledare
Regissör

”Ingela är en generös och inspirerande person som är en stor
tillgång att ha i sin närhet, både
som chef och som kollega. Hon
lyckas få in både sin konstnärliga
kreativitet och sin varma personlighet i sitt arbete genom att vara
en mycket mänsklig, trygg och
lyhörd chef samt en engagerad
medarbetare. … lojal, entusiastisk
och bryr sig om att verksamheten
ska utvecklas på ett bra sätt. Som
chef är hon närvarande, flexibel
och alltid redo att hjälpa till.”

Bra på sociala
medier!
linkedin.com

Ordförande
Gruppledare
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K R E AT I V A E R F AR E N H E T E R

Med evig kärlek…

Metodutveckling
Produktutveckling
Webbdesign
Översättare
Solosångerska
Regissör
Skådespelare
Låtskrivare
Videokreatör
Fotograf
Arrangör av kulturprogram
Öppnade konstgalleri i egen
butik

The Present
S P R ÅK K U N S K AP E R

Svenska - modersmål
Engelska - avancerad
VAN DATORANVÄNDARE
B-KÖRKORT

”Hon arbetade, direkt
underställd bibliotekschefen,
med ett stort mått av
självständighet. Hennes
verksamhetsplanering
präglades av struktur och
god framförhållning vilket
inte uteslöt fantasifullhet och
improvisationsförmåga.”
Kjell Schröder,
bibliotekschef, Sollentuna
”Ingela … besitter en enastående förmåga att engagera och få med sig
publiken. Som coach är
Ingela en inspirerande
människa med stor empati,
som kan möta människor
med olika livsöden utan att
döma. Ingela är en
människa som inte kan
beskrivas med ord, utan
måste upplevas! Den
arbetsgivare som lyckas
fånga henne kommer inte
att bli besviken!”
Caroline Gille,
personalvetare

Utbildning
Högskoleexamen i idéhistoria - 240 högskolepoäng:
Organisering och ledning 30hp
Psykosocial arbetsmiljö 15hp
Ledarskapets psykologi 15hp
Hälsopedagogik 15hp
Kulturmöten i invandrings- och flyktingperspektiv 15hp
Idéhistoria 60hp
Konstvetenskap 30hp
Konsternas och idéernas historia i Centraleuropa 15hp
Utställningsgestaltning 7,5hp
Filmvetenskap 7,5hp
Låtinspelning med digitala verktyg 15hp
Webbdesign 7,5hp
Webbutveckling 7,5hp
Regilinjen 3 år Kulturama, Stockholm
Sång- och musiklinje 1 år Kulturama, Stockholm
Skådespelarutbildning 1 år Calle Flygare Teaterskola
Gymnasieutbildning:
Musiklinje 1 år Värnamo Folkhögskola
Estetisk linje 2 år Södra Latins Gymnasium, Stockholm
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