Konsulent CV

Navn og kontakt:

Anne Quistgaard, anne@cairos.dk, mobil 2510 0559

Stilling:

Chefkonsulent og partner

Alder:

Født i 1961

Uddannelser og certificeringer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cand.phil. i litteraturvidenskab, 1995
Terapeutisk uddannelse fra Bodynamic Institute,
1994
Organisationspsykologisk uddannelse, Institut for
Gruppeanalyse 2007
Certificeret SUM konsulent, DI, 1999
HRM-uddannelse hos DI, 2003
PAPI, Personal and Preference Inventory, 2008
JTI, Jungs Typologi Indeks, 2010
EQ-i, Emotional Quotient Inventory, Brøgger, 2010
TeamDiamanten, Brøgger, 2011
Systemisk og narrativ konsulentuddannelse, 2014

Relevante kurser:
•
•
•
•
•
•

Lederuddannelse, Maersk Medical
Lederuddannelse, Plus Leadership
AI ved David Cooperrider
Ikke voldelig kommunikation, Folkeuniversitetet
Masterclass med Dario Nardi om ny hjerneforskning koblet op på Jungs typologi
Teori U, ved Michael Stubberup

Profil:
Anne er værdsat for sit nærvær, sin anerkendende og samtidig klare feedback og
for sin evne til at stille spørgsmål, der åbner for nye forståelser og handlerum. Hun
er optaget af at understøtte enkeltpersoner, teams og organisationer i at skabe mening samt resonans mellem det enkelte menneskes, teamets og organisationens
værdier og formål.
Anne har konsulenterfaring fra den offentlige uddannelsessektor samt 10 års ledelseserfaring fra Maersk og Kammeradvokaten. Hun er cand.phil. i litteraturvidenskab og er efteruddannet i HRM og ledelse. Hendes psykologiske, organisatoriske
ballast og konsultative kompetencer har hun bl.a. hentet i en psykoterapeutisk uddannelse, en organisationspsykologisk uddannelse og en systemisk og narrativ efteruddannelse. Derudover er hun certificeret i diverse testværktøjer: Personality
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And Preference Inventory (PAPI), EQ-i (Emotional Quotient Inventory), Jungs typeindikator samt TeamDiamanten.
Anne arbejder med ledelsesudvikling, HR og organisationsudvikling og har siden
2010 været medunderviser på Cairos’ åbne lederuddannelse Personal Leadership.
Hun arbejder både med coaching af ledere og medarbejdere og med konsultation og
udvikling af grupper og organisationer. Opgaverne kan være leder- eller medarbejderudviklingsforløb, uddannelse i personaleledelse, individuelle coachingforløb,
teamsamarbejde eller konfliktopløsningsforløb. Desuden arbejder Anne med strategisk HR, test af kandidater som led i rekrutteringsforløb og med forandringsprojekter.

Spidskompetencer:
•

Ledelsesudvikling

Ti års ledererfaring i Maersk Medical/Unomedical og hos Kammeradvokaten. Undervisnings- og facilitatorerfaring fra interne og eksterne forløb. Underviser på
forløbet Personal Leadership, Videnskab og lidenskab i ledelse samt skræddersyede lederudviklingsforløb.
•

Coaching

Har gennem 20 år arbejdet med coaching af ledere og medarbejdere og gennem
flere år været supervisor for faglige teams og for ledelsesgrupper.
•

Samarbejde i organisationer

Afholder interne forløb for teams, kontorer og ledergrupper med fokus på at få
samarbejde, forskellighed og opgaveløsning til at gå hånd i hånd og skabe resultater sammen.
•

Projektledelse

Har mangeårig erfaring med projektlederrollen bl.a. i forbindelse med kompetenceudviklingsprojekter for erhvervsskoler og professionshøjskoler, organisationsudviklingsprojekter, forandringsprojekter og ledelsesudviklingsprogrammer.
•

Organisations- og strategiudvikling

Har arbejdet med udvikling af organisationer inden for design/redesign af processer og strukturer, den lærende organisation, selvstyrende grupper, Lean samt værdibaseret ledelse. Har stået for større strategiprocesser i såvel den private som
offentlige sektor.
•

Konfliktopløsning

Har gennem 20 år arbejdet med konfliktopløsning mellem individer og i grupper
ud fra en anerkendende og narrativ tilgang.
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Ansættelser:
Periode

Stilling

Virksomhed

2010-

Chefkonsulent/partner

CairosConsult A/S

2008-2010

HR-chef

Kammeradvokaten, Advokatfirmaet
Poul Schmidt

2000-2008

Diverse positioner:
Lokal HR-Manager

Maersk Medical/Unomedical Infusion Devices

Personalekonsulent
HR-projektleder
1997-2000

Uddannelseskonsulent

Roskilde Handelsskole

1995-1997

Personalekonsulent

M&B

1991-1994

Konsulent og underviser

Kreativt Arbejde
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