Konsulent CV
Navn og kontakt:

Bodil Mørck, bodil@cairosconsult.dk, +45 2515 9904

Stilling:

Chefkonsulent, partner

Uddannelser og
certificeringer:

• Cand.mag. med hovedfag i latin og bifag i fransk og pædagogikum, 1984
• Toårig systemisk konsulentuddannelse fra Dispuk, 2005
• Fireårig uddannelse som narrativ psykoterapeut fra Dispuk (2009 - 2013)
• Certificeringer:
o

Leadership in a Project Team Environment for IBM, 1998

o

Myers-Briggs typeindikator (MBTI), 1998

o

Teamkompasset, 2003

o

BarOn Emotional Quotient Inventory (EQ-i), 2004

o

TeamDiamanten, 2006

Profil
Bodil Mørck har mere end ti års ledererfaring og har igennem en længere årrække samarbejdet med og uddannet
ledere, ledergrupper og medarbejdere i en lang række offentlige og private organisationer primært ud fra et psykologisk perspektiv.
Bodil er optaget af, at mennesker får deres potentiale i spil fagligt såvel som menneskeligt i den organisatoriske
kontekst. At de får taget hånd om det, der spænder ben for, at de kan indgå i givende og udviklende relationer med
kolleger og kunder og kan yde deres bedste til organisationens bedste. Fokus på individet, på fællesskabet og på organisationen går hånd i hånd. Organisationens formål står over individet, og der er retning, rammer og vilkår, som ens rolle
skal operere indenfor.
Sideløbende med sit mangeårige virke som konsulent har Bodil taget flere uddannelser inden for bl.a. det systemiske og det narrative felt. Hun er endvidere certificeret i flere forskellige psykologiske værktøjer og har en uddannelse
som narrative psykoterapeut.

Kernekompetencer
Lederudvikling

Ti års erfaring som personaleleder i et IBM datterselskab og undervist i
personaleledelse siden 1998.
Ansvarlig for IBM’s eksterne lederuddannelse ”3 x 3” fra 2002 – 2005. Har siden
2005 videreført den åbne lederuddannelse først i regi af Pluss Leadership og dernæst i regi af Cairos under navnet ’Personal Leadership’.
Underviser på skræddersyede lederudviklingsforløb og lederseminarer for både
private og offentlige kunder.

• Coaching

www.cairosconsult.dk

Har mange coaching- og supervisionsforløb for både ledere og medarbejdere.
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• Relationer i
organisationer

Afholder seminarer og workshops for ledergrupper eller deres teams ofte med
fokus på kommunikation og samarbejde. Underviser f.eks. i Jungs typologi
(JTI/MBTI), emotionel intelligens (EQ-i) samt feedback, coaching og konfliktopløsning ud fra et systemisk og narrativt perspektiv. Er proceskonsulent for både
leder- og medarbejdergrupper, hvor fokus f.eks. kan være at finde en fælles
strategisk retning, at styrke kommunikation og samarbejde eller arbejde med
værdier og kultur.

Ansættelser
Periode

Stilling

Virksomhed

11/2008 -

Chefkonsulent, medejer

Cairos A/S

01/2006 – 11/2008

Chefkonsulent

Pluss Leadership A/S

01/2002 – 12/2005

Chefkonsulent

IMB Learning Services og IBM Business
Consulting Services

07/2001 – 12/2001

Professionel Development Manager

IBM Learning Services

08/1992 – 07/2001

Afdelingsleder og personalechef

Parkegaard Partners A/S (IBM datterselskab)

06/1986 – 08/1992

It-underviser

Parkegaard Partners A/S

www.cairosconsult.dk
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