
 

Konsultprofil, CV  MARIE BOHLIN 
 
Arbetar sedan 2005 med personlig utveckling av individer och grupper inom kommunikation och 
ledarskap, med och utan hjälp av hästar. Arbetar utifrån ett upplevelsebaserat förhållningssätt 
på organisations- grupp- och individnivå. Civilingenjör och kommunikatör med över 20 års 
erfarenhet av projektledning, affärsmässighet, kundfokus och människors drivkrafter. Har 
arbetat som chef inom svensk industri, strategisk kommunikation  och politisk påverkan inom 
energisektorn. Jag brinner för att se människor växa och att med kommunikationen som bas få 
grupper och företag att utvecklas.    

Erfarenhet och aktuella uppdrag 

Strategisk kommunikation för företag. Ansvarat för kommunikationsstrategin, planeringen och 
genomförandet av ett antal större energiprojekt inom naturgassektorn och energibranschen. 
 

Utveckling av företagare, grupper och individer i kommunikation och ledarskap. Har tagit fram och 
genomfört ett antal program för nya och etablerade företagare i syfte att utveckla och expandera 
deras verksamheter. Jobbar med rådgivning till nya företagare via Lidingö Nyföretagarcentrum där 
jag även lagt upp och genomfört ett flertal Mentorprogram för företagare.  
 

Coachning och handledning av ledare, medarbetare, privatpersoner och arbetssökande. Jobbar 
utifrån individens nuläge och förutsättningar för att därifrån ta fram en målbild och finna vägen dit. 
Är ICC certifierad coach med påbyggnad inom Affärscoachning. 
 

Författare till boken Viljans väg - om yttre och inre ledarskap. 
 

Arbetslivserfarenhet 
2005 -             Kommunikations- och ledarskapskonsult – eget företag, Ellgiza  
1999 -  2005     Nova  Naturgas, ansvarig för företagets kommunikation såväl internt som externt. 
 Målgruppen externt var främst politiker, industrin och markägare i samband med 
 utbyggnaden av  naturgasledningen mellan Göteborg och Stenungsund.  
1998 -  1999  ELEF AB, SP-chef, byggde upp tjänsten marknadskommunikation,  skapade den policy 
 och de riktlinjer som vi sedan arbetade efter. 
1984 -  1999 AGA Gas AB, affärsutvecklare av en IT-baserad tjänst som idag används inom hela 
 AGA-koncernen, projektledare med personal- och budgetansvar,  kundservicechef 
 med personal- och budgetansvar och ingick i AGA Specialgas ledningsgrupp. Jobbat 
 med marknadsföring, kommunikation/utbildning och som produktchef. 
1982 - 1984 Ultramare AB, försäljningsingenjör 
 

Utbildning 
2010 Licensierad för och använder Extended DISC, beteendeanalysverktyg 
2009 Affärscoachutbildning 
2006 Certifierad ICC coach, UGL Ledarskapskurs 
1994 - 1997 RMI Berghs kurser i kommunikation, marknadsföring, retorik och dramaturgi 
1977 - 1982 Kemitekniklinjen KTH, examen som civilingenjör 
  

Övrigt  
2001  Tränade och red in en unghäst. Det utvecklade min inlevelseförmåga/ödmjukhet, 
 ett  extremt tydligt ledarskap, problemlösningsförmåga och insikter om feedback. 
1990  Startade ett föräldradrivet dagis, var personalansvarig och ordförande i styrelsen.   
 
 


