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Konsulent CV 
Navn og kontakt: Susanne Gormsen,  

susanne.gormsen@gmail.com  
 +45 29455560 

Stilling:  Konsulent   
Uddannelse   Cand. merc. .Organisation & Afsætning (organisation, arbejdsso-

ciologi, markedsanalyse & afsætning). 1988 
Kurser &   
Certificeringer: HRM. Cand.merc. valgfag. 2014 

Proceskonsulentuddannelse, Attractor. 2009/10 
Deep Democracy foundation course. 2011 
Ledelse og arbejdsliv. Cand. merc. filosofi valgfag. 2007  
JTI, Jungs Typologi Indeks, OPQ32  
Persondataforordning: ISO/IEC 17024. 2017   
Løbende personalejura  

 
Profil 
Susanne	arbejder	med	udvikling	af	organisation,	ledere,	medarbejdere	og	HR	processer	i	kryds-

feltet	mellem	HR,	kommunikation,	forandring	og	forretning.	Interessen	samler	sig	om	hvad	der	
tænder	engagementet	hos	ledere	og	medarbejdere	i	relation	til	hvordan	de	med	deres	kompe-
tencer	bidrager	til	meningsfulde	mål.		

Susanne	har	faciliteret	leder-	og	medarbejderudvikling,	lærende	konferencer,	arbejdet	med	

forandringsledelse	både	som	projektleder,	underviser	og	ekstern	rådgiver	samt	undervist	i	pro-
jektledelse.	Her	trækkes	på	erfaringer	fra	arbejde	med	kommunikation,	forandringer	samt	stra-
tegisk	og	operationelt	HR	erhvervet	siden	1988	gennem	roller	som	bl.a.	HR	manager,	persona-

lechef,	projektansvarlig.	Hendes	kunder	spænder	vidt	over	brancher	fra	det	private	samt	det	
offentlige	område.	Som	samarbejdspartner	er	hun	dialogorienteret,	målrettet,	kreativ	og	bidra-
ger	med	positivt	engagement	samt	klart	blik	for	processen.			

Uddannelsesmæssigt	er	Susanne	cand.merc.	i	organisation	og	afsætning.	To	spor	der	tilsammen	

giver	et	stærkt	fundament	og	giver	en	naturlig	kobling	mellem	organisation,	kommunikation,	
strategi	og	opnåelse	af	forretningens	mål.	Deltagelse	i	uddannelser	og	konferencer,	som	fx	HRM	
(cand.merc.	valgfag),	personalejura	og	diverse	testcertificeringer	(fx	JTI)	supplerer	løbende	det	

teoretiske	fundament	med	ny	viden	og	værktøjer.		

 
Kernekompetencer: 

 
Lederudvikling Underviser og proceskonsulent i forbindelse med skræddersyede 

lederudviklingsforløb og lederseminarer, gennem de seneste 15 
år. Har udfyldt rollen både som intern og ekstern konsulent.  

 I ansættelser har hun haft fagligt ledelsesansvar for teams, samt 
forandringsprojekter  

 
Organisationsstrategi Har erfaring med strategiarbejde og udvikling af organisationer, 

dels via kommunikationsstrategske samarbejder med en lang 
række virksomheder, dels med procesledelse og strategisk ana-
lyse f.eks. i forbindelse med forandringer, reorganiseringer. Faci-
literer endvidere forløb, der drejer sig om at afklare roller og an-
svar og koble strategi, organisation og individer samt styrke 
kommunikationen. 

 
Undervisning og  
facilitering Underviser i JTI, Jungs Typologi, substantiel ledelse, professio-

nelle samtaler, (virtuel) facilitering og effektive møder, afholder 
udviklings- og relationsopbygnings-workshops for ledere og 
medarbejdere. Faciliterer implementering af forandringer.  
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HR organisation &  
processer  17 års erfaring fra roller som (intern/ekstern) HR partner-

/manager i virksomheder som bl.a. TDC, Ganni, Gutfelt, John Ol-
sen Holding, SSI Diagnostica  

 
Udvikling og implementering af processer, der understøtter dia-
log, giver lyst til at forbinde sig med hinanden og sammenvæver 
personlige og organisatoriske mål, fx i form af koncepter for 
medarbejdersamtaler, on-boarding, reviews.  
Solid erfaring med udvikling, optimering og standardisering af HR 
processer og procedurer. Samt etablering og implementering af 
HR organisation, sparring og coaching af ledere og medarbejde-
re.  
 
 

 
Ansættelser: 
Periode  Stilling   Virksomhed 
05/2016  Associeret konsulent    Cairos 
03/20017 -   HR Manager   SSI Diagnostica  

(sideløbende med egen konsulent virksomhed) 
2007 – 2010  Personalechef   John Olsen Holdning  
  (sideløbende med egen konsulent virksomhed) 
10/2007   Egen konsulent virksomhed  Susanne Gormsen 
2000 – 2007  HR partner / HR konsulent   TDC  
1992 – 1999  Projektleder    Action (I dag:  

Action Europe A/S)  
1988 – 1992   Chefkonsulent/konsulent  AIM (I dag:  

The Nielsen Company)  
 
 
 


