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KONSULTPROFIL CHARLOTTE HARALD  
 

Konsultinriktning   

Charlotte är en energigivande, modig och nyfiken ledare med 
förmåga att se helheter, få fram inspirerande mål och formulera 
vägen dit. Med hjälp av sin egen breda erfarenhet stöttar Charlotte 
chefer och ledare att nå resultat på ett etiskt och hållbart sätt.   

Charlottes främsta bidrag är hennes förmåga att bygga och utveckla 
verksamheter genom att kombinera klassisk management med 
förändringsledning och få ihop affär och IT för ökat värdeskapande.  
 
Charlotte kan gå in i roller som handledare, rådgivare, program-
/förändringsledare eller interim chef.  
Charlotte är också föreläsare och facilitator. 
 
Ledarskap 
Är du chef eller ledare och behöver stöd? Charlotte kan vara din 
samtalspartner och handledare när du vill utveckla ditt ledarskap 
oavsett om det gäller din verksamhet, dina medarbetare eller dig själv.  
 
Förändringsarbete  
Står du inför en organisations- eller verksamhetsförändring, krav 
på tillväxt eller effektivisering? Charlotte kan hjälpa dig med 
strategi och genomförande så att du når önskad effekt med nöjda 
medarbetare. 
 
IT 
Behöver du stöd i din CIO-roll? Har du svårt att få gehör i 
affärsverksamheten? Charlotte kan stötta med IT-strategi, 
styrmodeller, projekt- och portföljhantering, mål och KPI:er, så att du 
både kan leverera kostnadseffektivt och affärsutveckla. 
 

Exempel på uppdrag  
o Programledning av förändringsledningsstrategi vid en fusion  
o Programledning för utveckling av digitala tjänster   
o Genomlysning av IT-organisation samt stöd vid genomförande 

av rekommendationer 
o Handledning till chef och ledningsgrupp 
o Hjälp med affärsplanearbete, styrkort och strategisk handlingsplan 
o Chef Projektkontor  
o Lärare Dataföreningen - Master CIO och Cert. Chefsarkitekt 
o Mötesledare EGN - Executives´Global Network  
o Moderator - Talentum Events    

Arbetslivserfarenhet 

o Ägare och senior konsult, CME management 
consulting AB 

o Vice President Information Management, 
PostNord IT 

o CIO, Posten Meddelande AB 
o IT-utvecklingschef och stf CIO, Posten AB 
o Stf Affärsenhetschef, Posten AB 
o Försäljningschef Offentligmarknad, Posten AB 
o Key Account Manager, Posten AB 
o Marknadsassistent, France Beauté 
o Accountant, Skanska Sri Lanka 
 

Ex. på utbildningar  

o Civilekonom, Internationella ekonomlinjen, 
Uppsala universitet 1988 

o Säljutbildning, Posten AB, 1994 
o Ruter Dam, 2001 
o Change Management - Cranfield University of 

Management, 2001 
o Ledarakademin, Posten AB, 2002-2003 
o ITI v 3,BiTA Service Management, 2008 
o Förändringsledning, Being First, 2010 
o Certifierad EFQM Assessor, 2012 
o Coaching Practitioner, coach2coach, 2013 
o NLP Practitioner, coach2coach, 2014 
o Projektledning, Stockholms Universitet 2015 
o Certifikat Rätt Fokus i Styrelsearbetet, 

Styrelseakademin, 2015 
 
Språkkunskaper 

Svenska – modersmål 

Engelska – flytande i tal och skrift 

Franska – mycket goda kunskaper 

Tyska – grundläggande kunskaper 

Danska – grundläggande kunskaper 
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