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Erfaren kommunikationschef söker nya utmaningar 

Jag har över 20 års erfarenhet av strategiskt kommunikations- och förändringsarbete. Har de senaste 

åren arbetat som kommunikationschef på Praktikertjänst, som är ett av Sveriges största privatdrivna 

vårdföretag, och ansvarat för den övergripande strategiska och operativa interna och externa 

kommunikationen i koncernens alla kanaler.  

Efter 17 år på Praktikertjänst söker jag nu nya utmaningar. Jag har ett stort intresse för kommunikation 

och den digitala utvecklingen, strävar efter att ligga i framkant och kan därför driva effektiva processer 

så att företagets kommunikation utvecklas åt rätt håll. Ser möjligheter i det mesta och tycker att det är 

viktigt att hitta kostnadseffektiva lösningar och processer som levererar hög kvalitet. 

Jag har stor erfarenhet att driva utveckling av kommunikationsprocesser till att bli mer samordnade 

och effektiva, samtidigt som den ska stötta affären och ska bidra till att uppfylla mål och strategier. 

Tycker att det viktigt att integrera den interna och externa kommunikationen i verksamheten för att få 

en röd tråd samt för att skapa tydlighet och kunna se och förstå helheten. 

Som chef arbetar jag planerat och strukturerat efter verksamhetens mål och strategier och jag är noga 
med att involvera och inkludera teamet så att alla känner sig delaktiga. I rollen som chef förmedlar jag 
uppdrag, coachar teamet, styr och samordnar kommunikationsarbetet och har ansvar för personal, 
ekonomi och arbetsmiljö på avdelningen. Jag är bra på att driva intern produktion med mycket goda 
resultat, där kostnadseffektivitet, proaktivitet och delaktighet har varit nyckeln till framgång.  
 
Medarbetare har beskrivit mig med ord som stöttande, prestigelös, driven, social, proaktiv och en 
duktig relationsbyggare. Jag har god förmåga att kommunicera och förmedla kunskaper, i både tal och 
skrift och är utåtriktad, har lätt för att skapa förtroende och goda relationer. Min drivkraft är att själv få 
utvecklas och anta nya utmaningar samt att se mina medarbetare växa. Som person kännetecknas jag 
av att vara engagerad, glad, flexibel och drivande med hög känsla för kvalitet. 
 

Mina styrkor 

• Strategiskt kommunikation- och förändringsarbete 

• Genomförande av kommunikationsproduktion 

• Ledarskap 

• Personal- och budgetansvar 

• Hög social kompetens 

• Målmedveten och proaktiv 

• Förmåga att bygga relationer  

 

Jag tror att min breda erfarenhet och min digitala kompetens kan komma till stor nytta i rätt roll och i 

rätt företag. Jag vet vad som är viktigt för att skapa viral spridning och varumärkeskännedom.  

Med vänlig hälsning 

Karen Kenney 


