Curriculum Vitae för PrioMotivera AB

PrioMotivera är ett företag som utvecklar individer, grupper och organisationer.
Företaget ägs och drivs av Jessica Wånggren och Märit Norelius. Vi är socionomer med mångårig
yrkeserfarenhet och adekvata vidareutbildningar. Vi har lång erfarenhet av att utveckla individer,
grupper och organisationer, vägleda och coacha chefer och enskilda i frågor som rör personal och
organisation. Vi har även lång erfarenhet av att bistå organisationer med personalstöd i samband
med förändringar och omorganisationer.
Med utgångspunkt från bl.a. följande utbildningar och certifieringar har vi utvecklat metoder och verktyg som fokusera på lösningar och möjligheter:







Certifiering i Strength Development Inventory (SDI) personlighetskartläggning.
Certifiering i SMC-profiler- stressprofil, ledarskapsprofil, arbetsmiljö- och verksamhetsprofil
Utbildning i samtalsmetodik med KBT-inriktning, och lösningsfokuserat förhållningssätt
Utbildning i krishantering genom Räddningsverket, SOSCON i Norge
Utbildade handledare i utbildningskonceptet Utveckling Grupp och Ledare (UGL).
Utbildade och certifierade i krishantering av Seccredo i Critical Incident Stress Management
(CISM) som är en modell innehållande elva olika typer av krisinterventioner.

Våra verktyg använder vi för att tillsammans med våra kunder skapa en positiv utvecklingsprocess.
PrioMotivera har bistått flera företag och organisationer med stöd och utvecklingsinsatser som haft
positiv inverkan på individ och organisation. Här nedan följer några av dem:

Östersunds Garnison- Som externa konsulter och som underleverantörer till Proffice har vi stöttat Östersunds Garnison under avvecklingen. Vi har genomfört utbildning i ”Mänskliga reaktioner i
samband med förändringar”. Vi har fungerat som rehabiliteringssamordnare, bistått med personalstöd i form av professionella samtal till uppsagd personal, genomfört arbetslagsutvecklingsinsatser,
bl.a. till den resursstödgrupp som arbetade med personalavvecklingen i garnisonen m.m. Försvarsmakten har varit vår största kund från starten 2005 fram till januari 2007. Vi finns fortsatt kvar som en
resurs i försvarsmaktens allt mer krympande verksamhet när det gäller det beteendevetenskapliga
stödet i företagshälsovården för uppsagd och kvarvarande personal.
Proffice- underleverantörsavtal, personalstöd och utveckling
Seccredo AB- underleverantörsavtal där vi utgör Seccredos CISM-team/ krisstöd i Norrland
Militärhögskolan, Karlberg- påbörjat ett långsiktigt utvecklingsarbete som syftar till att bygga ett lag
av personalgruppen, detta på en nystartad avdelning med till stora delar ny personal.
Östersunds Assistansförmedling- handledning till arbetslag för att ge dem verktyg att hantera en
svår arbetssituation.
Länsförsäkringar AB- stödsamtal till personal i kris
Commodia- underleverantörsavtal där vi bistår med beteendevetartjänster så som professionella
samtal och samarbetspartner i deras arbete med att utveckla sitt utbud av tjänster inom grupp- och
ledarskapsutveckling.
Strömsunds kommun- personalstöd via Telefonrådgivning, stresshanteringskurser, utvecklings–
och konflikthanteringsuppdrag.
Östersunds kommun- rehabiliteringstjänster i from av coachingsamtal
Ånge kommun- kartläggning och verksamhetsanalys på arbetsplats
BRC- underleverantörs avtal där vi levererar beteendevetartjänster
Storsjöhälsan- underleverantörer avseende krisstöd.
Hotell Diplomat Åregården- krisstödsinsatser
Arbetsförmedlingen- jobb- och karriärcoaching
Privata kunder- genomfört krisstöd, stresshantering, terapeutiska samtal. kursverksamhet m.m.
Referenser finns och lämnas på begäran

