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”Eva inspirerar genom sin värme, trovärdighet och seriösa framtoning människor till
förändring. Hon har en stark drivkraft, är närvarande och bra på att ställa frågor med sin
konstruktiva approach. Eva är ytterst professionell, har ett stort intresse för människor och
deras utvecklingspotential och har en entusiasm som är smittsam. Hon är prestigelös och
genom sin höga integritet, trovärdighet, kunskaper om ledarskap och breda erfarenhet
hjälper hon företag att nå framgång. Eva får människor att se möjligheterna i det egna
ledarskapet och hon vill ständigt förbättra och utveckla. Hon är modig, uthållig och
vinnlägger sig alltid om att göra det bästa.”
”Med sitt engagemang för människor,
en genuin vilja att lyckas och fokus
på resultat
inspirerar Eva och hjälper ledare och
företag att nå framgång.”
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Sammanställningen baseras på svar från 13 kunder och kollegor som lämnat svar anonymt i december 2013. Detta har
analyserats av Per Frykman - Your Professional Reputation, Per Frykman AB.

Vad du kan förvänta av mig
Jag vill bidra till att företag når framgång och ökar sin lönsamhet genom att förse ledning
och medarbetare med ny unik kunskap och verktyg som lyfter prestationer, attityd och
välmående och får alla att prestera bättre och att nå mål de tidigare inte trodde var möjliga.
Jag stödjer ledare att nå framgång genom att vässa sitt ledarskap, att finna sitt personliga
sätt att framgångsrikt hantera utmaningarna i ledarskapet och få medarbetarna att växa.
Likaså vill jag bidra till att företag blir framgångsrika och välmående genom att maximera
potentialen hos ledningsgrupper och team, baserat på ett optimalt nyttjande av vars och
ens styrkor.
Track record: se.linkedin.com/in/evakugelberg

