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Johdon konsultti, valmentaja
Novetos Oy

DI Eerik Lundmark
Profiili
Eerik työskentelee liikkeenjohdon konsulttina ja
valmentajana. Hän on erikoistunut yritysten strategisiin

Koulutus

kehittämishankkeisiin, vaativien muutosten läpivientiin ja

Dipl.ins. Teknillinen korkeakoulu

motivoivan ja valmentavan johtamisotteen tukemiseen.
Usean vuosikymmenen kokemus myynnin,

Ammatillinen lisäpätevöityminen

markkinoinnin, viestinnän ja vaativien muutosprojektien

Vaikuttava valmentaja 2017

johtamisesta ja henkilöstön kehittämisestä antaa hyvän

CxO Certified Mentor 2013

pohjan johtoryhmien, johtajien ja esimiesten

Reiss Motivation Profile (RMP) Master 2013

valmentamiseen ja mentorointiin.

Extended DISC -valmentaja 2013
VIA Leadership Academy 1991

Tärkeimmät osaamisalueet
Asiakaslähtöinen strategiatyö, strategian jalkauttamiseen
ja vaativiin muutoksiin liittyvät hankkeet.
Johtoryhmien kehittäminen, esimiesten valmennus, arvoja visiotyöskentely, organisaatiokulttuurin uudistaminen,
johtamisprosessien ja -järjestelmien terävöittäminen,
johtajuuden sisäistäminen.
Myynnin, asiakaspalvelun ja viestinnän johtaminen.
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Kielitaito
Suomi — äidinkieli
Englanti — sujuva työkielitaito
Ruotsi — sujuva työkielitaito
Saksa — sujuva työkielitaito
Ranska — perustaidot
Venäjä – alkeet

Työkokemus
2017 -

Johdon konsultti, valmentaja, Novetos Oy

2015 - 2017

Vanhempi konsultti, VIA Group

2013 - 2015

Mentori, CxO Mentor Oy

2003 - 2012

Viestintäjohtaja, aluejohtaja, Paroc Group

1994 - 2003

Myyntijohtaja, Gyproc Oy Ab

1985 - 1994

Myyntipäällikkö, myynnin valmentaja, myyntineuvottelija, Digital Equipment Corporation Oy

1979 - 1985

Myyntipäällikkö, projektipäällikkö, suunnittelija, Oy Algol Ab

Verkostot, sidosryhmät, luottamustehtävät ja muu aktiivisuus
Firesafe Europe -koalitio, Bryssel
Paloturvallisuutta EU:ssa edistävän koalition viestintäryhmän jäsen 2011-2013
VTT
Rakennusalan neuvottelukunnan jäsen 2009-2011
Rasi-Tieto Oy
Hallituksen jäsen 2003-2012
Rakennusteollisuus ry
Viestintäryhmän jäsen 2003-2009

Konsultointi- ja valmennuskokemus, esimerkkejä
Palveluala (2013 – 2015)
•
Toimitusjohtajan mentorointi – strategian ja toiminnan fokus
•
Kahden uuden johtoryhmäläisen mentorointi – rooli johtoryhmäläisenä ja oman vastuualueen johtajana
•
Johtoryhmän ja esimiesten työpajoja – motivoiva johtaminen, tehokas vuorovaikutus, kulttuurimuutos
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ICT (2015)
•
Suomen yksikön toimialajohtajan mentorointi – strategisen ajattelun sparraus ja toimialan
strategian jäsentely
•
ICT (2014-2015)
•
Linjajohtajan mentorointi kahdessa vaiheessa – strategian kirkastaminen ja muutosten globaali käytäntöön vienti, johtamisotteen selkeyttäminen
Prosessiteollisuus (2014-2015)
•
Globaalisti toimivan divisioonan kehitysjohtajan mentorointi – henkilökohtainen karisma
Koneenrakennusteollisuus (2014-2015)
•
After Sales -divisioonan Suomen maajohtajan ja johtoryhmän mentorointi ja työpajat – toimintojen keskittämisen läpivienti, viestintä ja muutosjohtamisen kompetenssien vahvistaminen
Koneenrakennusteollisuus (2014-2015)
•
Projektipäälliköiden valmennusohjelma – projektijohtamiskompetenssien vahvistaminen eri
osa-alueilla motivaatiosta ja vuorovaikutuksesta viestintään, valvontaan ja asiakashallintaan
Koneenrakennusteollisuus (2016)
•
Johtoryhmätyö – strategian kiteyttäminen, keskeisten toimenpiteiden valinta ja mittarointi
Palveluala (2016-2017)
•
Strategian kirkastaminen esimiestyöpajoissa, tunnuslukujen ja keskeisten toimenpiteiden
valinta ja käytäntöön vienti, johdon mentorointi
Kemian teollisuus (2016-2017)
•
Vientijohtajan mentorointi – kansainvälisen myyntiverkoston johtaminen ilman asemavaltaa
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