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David Fritsch
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Sverige
Telefon (hem): 0302 10627
Telefon (mobil): 0733 909514
E-post: david@fritschocompany.se
Födelsedatum: 1965-08-10
MÅLSÄTTNING
Organisationskonsult och coach
Mitt mål är att stötta företag och organisationer i förändring och kommunikation till ökad framgång
Jag coachar ledare och medarbetare för att höja medvetenheten om den egna situationen och de
valmöjligheter som klienten har.
Jag arbetar med grupper för att öka deras arbetsglädje och medvetenhet på hur de arbetar tillsammans.
Målet är att gruppen skall utveckla sin förmåga att lösa sin uppgift.
Jag stöttar arbetsgrupper att utveckla, dokumentera, skapa förståelse för och införa tydliga
arbetsprocesser.
Jag ger kurser i kreativitet. Med fokus på att deltagarna skall hitta sina kreativa resurser, kunna ta emot
och ge feedback, och att skapa ett kreativt klimat.
ANSTÄLLNINGAR
Fritsch & Co AB
2001 – 2013
Driver egen firma.
Under denna period så har jag gått från att enbart arbeta med IT till att arbeta med
Organisationsuppdrag, personlig coaching och IT.
Uppdragen har varit på både stora och små organisationer och företag.
En del av dessa uppdrag beskrivs mer under delen övriga meriter och ideell verksamhet.
TM InfoGrator, Göteborg
1996 – 2001
Huvudsakliga uppgifter: Projektledare för små och stora projekt.
Ett stort projektet var för Volvo European market group. Projektgrupp med många nationaliteter.
Resultatet var en applikation för Volvo's utvecklare av återförsäljare i Europa.
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Gruppledare på TM InfoGrator för de andra anställda. 6-16 st.
Vissa teknikuppdrag inom Oracle DBA och utveckling.
TM Communication, Göteborg
1994 – 1996
Huvudsakliga uppgifter: Tekniker/konsult
Utveckling av program.
Totalt ansvar för ett antal kunder.
Mytech Data, Göteborg
1994 – 1994
Huvudsakliga uppgifter: Att bygga upp Mytech Datas nya Unix satsning.
KR-System AB, Göteborg
1987 – 1994
Huvudsakliga uppgifter: Unix tekniker.
Hade driftsansvar för alla företagets kunder (ca 70 ).
Utveckling av enkla tilläggsprogram mot de administrativa systemen.
UTBILDNING
Lean Enterprise Research Cardiff University : Peter Hines, Göteborg
November 2012 – November 2012
Creating and Sustaining a Lean Business System.
Workshop kring grundkoncepten i Lean samt vikten av att få med människan i ett Lean arbete.

Sean Gaffney, Gestalt at Work, Stockholm
Augusti 2009 – Augusti 2009
Utvecklingsvägen.
Genom en strukturerad serie övningar, enskilt, i par och i kvartetter, tar var och en fram en karta över sin
kompetens, sin utvecklingsväg och eventuella hinder såväl historiskt som aktuellt. Detta följs av
ärendehandledning där hela gruppen hjälper till att nyansera vars och ens karta utifrån vederbörandes
praktik.
Kartorna bearbetas och nyanseras kontinuerligt under resans gång.
NGI- Nordiska Gestalt Institutet, Fredensborg,, Danmark
Maj 2008 – Juni 2008
Grundutbildning I VedicArt och RoyHart
Vedic Arts Grundsyn är att vi alla har stor skaparkraft och kunskap inom oss själva från födseln. Måleriet
ett viktigt redskap för att plocka fram dessa inre resurser så att de kan användas på ett konkret sätt i
både livet och konsten.
RoyHart är lär ut hur man kan utveckla sin röst och hur man kan uttrycka sig med rösten och med
kroppen.
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Nordic Institut of MTNLP AB, Utbildning på Mallorca
April 2008 – April 2008
NLP Practitioner:
Utbildningen ger dig förståelsen för hur vi människor kommunicerar, hur du kan läsa av, lyssna in och
känna efter, på vilket sätt du bäst kan bemöta och nå fram till dina medmänniskor.
Nordic Institute - är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom NLP och Mental Träning. NIN ägs
av Skandinaviska Ledarhögskolan grundad av Lars-Eric , internationellt känd för sin svenska modell för
Mental Träning.
NGI- Nordisk Gestalt Institut, Fredensborg, Danmark
Augusti 2007 – Maj 2008
Grupprocess efterutbildning med Sean Gaffney.
Ett utvecklingsprogram för dig som vill förstå grupper inifrån genom upplevelsebaserad inlärning samt
inhämta kunskaper om grupper. Teoriinslagen inkluderar de från västvärlden kända modeller fast med
tonvikt på vad gestalt teori och metodik har att erbjuda dagens gruppledare.
Coach2coach, Göteborg
Februari 2004 – Februari 2004
Grundutbildning I Coaching
Coach2coach är Skandinaviens ledande utbildningsföretag inom NLP och coaching. "Vi vill motivera,
inspirera och utmana dig att skapa förändring och lyckas med det du gör. Hos oss utbildas du på ett
annorlunda och effektivt sätt av Kjell Enhager och Magnus Kull".
Coachingkurserna lär ut modeller och verktyg som kan användas för att öka den egna prestationen.
NGI- Nordiska Gestalt Institutet, Fredensborg, Danmark
Maj 2003 – Maj 2007
Examinerad Gestaltterapeut. Fyraårig deltidsutbildning i Fredensborg i Danmark. Utbildningen innehåller
70 tim utbildningsterapi utanför utbildningen, grupprocess, konflikthantering, teoriexamen samt
praktikexamen, coolederpraktik samt handledning. Specialarbete: "Coaching med gestaltiska metoder".
Oracle Svenska AB, Stockholm och Göteborg
1996 – 2003
13 stycken specialist kurser inom Oracle databas administration, prestanda optimering,
backup och återställning, övervakningsverktyg, felsäkra system, programmering
Polhemsgymnasiet, Göteborg
1980 – 1984
4-årig tekniskt gymnasium El-tele inriktning
IDEELL VERKSAMHET
Självhjälpshuset Solkatten, Göteborg
2008 –
Jag har varit engagerad som uppstartare av självhjälpsgruppen hos Solkatten.
Självhjälpshuset Solkatten har som första självhjälpshuset i landet startat grupper sedan 1996.
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Jag själv, Göteborg
2007 – 2008
Ledare för en gestaltterapi grupp med 7 deltagare. 10 ggr under våren Gruppens tema var ökad
självkänsla
Ledare för en gestaltterapi grupp med 8 deltagare. 10 ggr under våren 2007. Gruppens tema var ökad
självkänsla
Ledare för en gestaltterapi grupp med 7 deltagare. 10 ggr under hösten 2007. Gruppens tema var ökad
självkänsla
ÖVRIGA MERITER
Fritsch & Co uppdrag : VGT - Volvo Group Telematics, Göteborg
Oktober 2010 – November 2012
Ett renodlad teknik uppdrag som databasutvecklare. Med utveckling av datamodeller och optimering av
produktionsdatabasen.
Fritsch & Co uppdrag : Proact AB, Göteborg
Augusti 2010 – Juni 2011
Jag genomförde ett projekt vars syfte var att trimma Proacts tjänsteleverans till en av deras kunder.
Genomgång och anpassning av Proacts beställnings- och leveransprocess.
Fritsch & Co uppdrag : Garreau.se, Cadillac, Bordeaux, France
2009 – 2010
Kurser i personlig utveckling och kreativitet, genom måleri, skrivande, teater och matskapande.
Jag själv, personlig utveckling, Stockholm
2008 – 2012
Deltagare i 2 st handledningsgrupper för Sean Gaffney.
Grupp 1 var fokuserad på grupprocess.
I denna grupp reflekterade vi konstant på den egna gruppens process och fick möjlighet att leda
gruppen och bli handledda av Sean, samt input från övriga deltagare.
Grupp 2 var fokuserad på organisationskonsult.
I denna grupp fick deltagarna ta upp situationer från deras uppdrag för att få handledninng från Sean
samt input från övriga deltagare.
Jag själv, Göteborg
Maj 2007 –
Terapi och coaching klienter.
Efter genomförd gestaltterapi utbildning, NLP och coaching utbildning så har jag hela tiden haft klienter.
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Fritsch & Co uppdrag : Jeppesen Systems AB, Göteborg
2007 – 2007
Jag utvecklade och införde en organisation kring deras användande av Oracle databaser. Innan var det
många spridda grupper som hade motstridiga önskemål.
Samt driftade deras Oracle databaser.
Fritsch & Co uppdrag : Vadstena folkhögskola, Vadstena
Maj 2005 – Maj 2005
Planerade och genomförde 2 st utvecklingsdagar tillsammans med en kollega.
Fokus var på gruppens sätt att fungera, organisationens mål och möjligheter.
Fritsch & Co uppdrag : Capio AB, Göteborg
2005 – 2007
Där utvecklade jag driften kring deras Oracle databaser. Arbetet innebar bland annat utvecklandet av
arbetsprocesser och definitioner av viktiga och gemensamma begrepp. Projektledare för ett
teknikprojekt
Fritsch & Co AB, Lerum
2004 – 2005
Under 2004 tog jag över och drev en verksamhet med gruppaktiviteter på Öijared. Där genomförde jag
uppdrag med fokus på kommunikation i gruppen.
Bland annat:
Montessori skolan Pixbo: fokus på kommunikation och roller i gruppen
Elanders: fokus på motivation och kommunikation
Terminus Spedition: fokus på motivation och kommunikation
FirstHotell Alingsås: fokus på motivation och kommunikation
Hercules Grundläggning: fokus på motivation och kommunikation
Svenska Mässan: fokus på kommunikation.
Fritsch & Co uppdrag : Volvo IT, Göteborg
2004 – 2005
Volvo IT: Projektledare för införande av SOX processer på Volvos Oracle grupp för både Volvo Cars och
Volvo group. Inom ramen för detta så utvecklade jag ett processbeskrivningsverktyg tillsammans med
gruppen. Detta verktyg togs sedan över av ett antal andra grupper.
Fritsch & Co uppdrag : Volvo IT, Göteborg
2004 – 2005
Coachade en teamledare och gruppledare på Volvo IT inför en kommande delning av arbetsgruppen.
Samt utarbetade och genomförde en helgaktivitet för att delningen av arbetsgruppen skulle gå så
smidigt som möjligt.
Fritsch & Co uppdrag : Skräddarsydda IT kurser, Olika
2002 – 2007
Jag har genomfört egna skräddarsydda IT kurser för stora och små kunder.
Bland annat
IKEA Älmhult : Oracle DBA gruppen 1 vecka prestanda optimering.
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Jeppesen Systems AB : 3 dagars kurser vid tre tillfällen för att höja utvecklarnas kompetens.
Fritsch & Co uppdrag : AkzoNobel, Stenungsund
2002 – 2004
Förändringsarbete och dokumentation för IT driften. Utveckling och beskrivning av arbetsroller och
införande av detta i IT organisationen. Drift- och utvecklingsansvar för kritisk Oracle databas.
Fritsch & Co uppdrag : Oracle Svenska AB, Norden
1998 –
IT Lärare - Oracle Svenska AB har anlitat mig som lärare på deras öppna kurser sedan 1998.
Under delar av denna period har detta varit min huvud inkomst.
SPRÅKKUNSKAPER
Engelska, Goda kunskaper
REFERENSER
Visas på förfrågan
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