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De senaste uppdragen 2017-2018 

 

Organisationsutveckling & nytt 

arbetssätt - processledning arbetade i ett 
projekt på 9 månader med en arbetsgrupp 

inom Stockholms Stads Arbetsmarknads-

förvaltning  

 
Kursledare distansutbildningar inom YH 

program – Utbildningar inom arbetsmiljö & 

likabehandling 

 
HR Direktör på internationellt IT företag 

– byggde upp en HR funktion tillsammans 

med ekonomichef och VD. 

 

HR-chef i konsultbolag inom teknik med 

130 anställda. Byggde upp en HR funktion 

från grunden. Värderingsarbete och 
byggande av kultur tillsammans med 

samtliga chefer/ledare. Stöd i rekrytering av 

rätt kompetens inklusive avveckling av 

felrekryteringar. Utvecklade ett program för 
ledskapsutveckling och coaching för samtliga 

chefer och ledare. 

 

HR Chef inom fastighetsförvaltning, 
hanterade omorganisationer, 

verksamhetsövergångar och förhandlingar. 

Coaching och stöd i personalärenden. 

 

Interim förhandlingschef, central 
förvaltning, Huddinge kommun med 

ansvar för löneöversyn. Hanterade samtliga 

tvister och förhandlingar tillsammans med 

personalchefer. Även arbetsrättsligt stöd och 
förhandlingar. 

 

HR chef i internationellt bolag med 

ansvar de svenska verksamheterna. 
Rapporterade till HR direktören för Nordics i 

Belgien. En stor del av arbetet var att 

säkerställa, översätta och implementera 

processer och policies anpassade till svensk 
lagstiftning och kollektivavtal. Var ansvarig 

för hela processen då verksamheten 

avvecklades i Sverige. 
 

Utbildning 

1998-2001 Kandidatexamen från PAO 
programmet Stockholms universitet (varav 

3 terminer i Nya Zeeland)  

 

Anställningar 
2016 - nu  Succesum AB, Mood@Work 

  

2014 – nu  RGP, Stockholm 

 HR konsult 
 

2014 –2014 Talentia 

 HR konsult 

 
2012 - 2014 Johnson Controls S&S 

 HR Manager 

 

2008 - 2012 Botkyrka kommun 

HR Specialist 
 

2003 - 2008 Försäkringskassan 

Utredare av arbetsskador, 

teamledare, vik enhetschef 
 

Exempel på uppdrag och erfarenheter 

 

HR specialist i Botkyrka kommun, fokus 
på kvalificerat chefsstöd och 

verksamhetsstöd i alla förekommande HR -

frågor. Genomförde regelbundet 

arbetsrättsliga utredningar/förhandlingar, 

löneförhandlingar och hanterade tvister. 
Ansvarade för att arbetsvärderingar och 

lönekartläggningar genomfördes i samband 

med den årliga översynen av hela 

förvaltningens medarbetare, även 
avveckling och omplaceringar.  

 

Genomfört regelbundna workshops och 

utbildningsinsatser inom arbetsrätt och 
medarbetarskapsfrågor. 

 

 

Jessica Schultz Quiroga är en kommunikativ och drivande konsult som brinner för HR-, organisations- 
och utvecklingsfrågor. Jessica har en bred erfarenhet inom HR inklusive att bygga upp HR-funktioner 
från grunden. Som person gillar Jessica att få saker att hända och att driva utveckling. 
 
Är erfaren inom privat och offentlig verksamhet med fokus på utbildningsfrågor, förändringsprocesser 
och organisationsförändringar. Dessutom har Jessica har arbetat med strategiskt och operativt 

chefsstöd inom alla förekommande HR områden.  


