Morten Rand

Morten Rand
Født
: 04.11.1960 - Bærum
Interesser : Egenutvikling, familie,
fysisk trening og helse
Status
: Gift, 2 barn
Engelsk
: Gode ferdigheter

 :Sørkedalsveien 216 -0754 Oslo
 : +47 957 30 984
 :morten@vildudakandu.no
 : www.vildudakandu.no
MB : ISTJ

Operativ og fleksibel endringsagent/ coach som skaper motiverte medarbeidere med evne til å
utløse sitt potensial og til å levere resultater
Resultater
• Utvikling av motivasjonskurs for livsstilsendring-samarbeid med Dr.Hexeberg
• Kursholder/ utvikler med skreddersøm tilpasset kundens mål i R3gruppen
• Coaching til private / næringslivsledere med god resultatoppnåelse
• Operation Manager - vekst fra 6 til 60 personer på 2 år i Birdstep
• IBM, CRM implementering og endringsprosesser
• Prosjektleder som leverer prosjektene etter avtale
Profilbeskrivelse
• Selgende, ”multitaskende” med målrettet fokus og leveringsevne
• Genuin integritet og empati med evne til å utløse individets potensial
• Dyktig på likeverdighet i de fleste samfunnslag og flerkulturelle miljøer
• Evne til å skape tillit, troverdighet, endringer og løsninger
Kvalifikasjoner

•
•
•

”Å skape positive endringer, resultater og måloppnåelse via besittelsen
av kompetanse i hvordan vi mennesker prosesserer informasjon ”
Klar og tydelig kommunikasjon- http://www.vildudakandu.no/SMARTkommunikasjon.pdf
Salg og forhandlinger
Ledelse-Endring-Integrering-Forankringhttp://www.vildudakandu.no/Ledere%20for%20Fremtiden.pdf

Utdannelse

•
•
•
•

Team og relasjonsbygger
NLP Master og sertifisert Coach
Diplomøkonom / Bachelor in Marketing, BI
Fagbrev som bilskadereparatør

2003
1989-93
1979

Arbeidserfaring
Fase 3 : 15 års erfaring i menneskebransjen, ”the people business”
Coaching, Rådgivning, Kursutvikling, Kursholder, Konsulent
o MRAND Consulting 01- pt
Fase 2 : 8 års erfaring i IKT bransjen
BDM Manager, Salg & Markedsføring, Prosjektledelse, Operation Manager, HR, Organisasjonsendring
o Birdstep Technology ASA og FalckNet AS 00 – 02
o TietoEnator AS 98 – 99
o IBM AS 96 – 98
o Dun & Bradstreet Norge AS 96 – 96
o DATAFRONT AS og Lindmac AS 94 - 96
Fase 1 : 11 års erfaring i teknisk bransje
Fagarbeider bil, formann, Teknisk salg, Firmabilsalg
o Toyota Sentrum AS 92-94
o Nuex AS 87-89
o Juul Gulbrandsen AS 78-87
Ønsker du mere informasjon, kontakt meg.
Epost: morten@vildudakandu.no:

Mobil: +47 957 30 984

Web :www.vildudakandu.no
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