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PERSONUPPGIFTER
Charlotta Fritsch
von Holtensväg 22
443 32 Lerum
Sverige
Telefon (mobil): 0703300268
E-post: charlotta@fritschocompany.se
MÅLSÄTTNING
Jag ger stöd i förändring och kommunikation till individer, grupper och organisationer. Jag bidrar till att
skapa tydlighet och medvetenhet kring de valmöjligheter och konsekvenser som finns i den vanliga
vardagen för att komma närmare målen och visionerna. Skapa möjlighet till känsla av samhörighet och
meningsfullhet viket ger starkare och mer hälsosamma arbetsgrupper.

PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi människor har en inneboende drivkraft till utveckling, och önskan om samspel med vår omgivning, det
är min grundsyn.
Utveckling och framgång ser olika ut för alla, liksom målen. Det kan handla om berömmelse, ökad
lönsamhet eller att förverkliga en idé. Gemensamt för alla är att framgång är en förändring. För att nå en
förändring behöver en del av det gamla invanda ge plats för nytt. Nya tankebanor och nya beteenden.
Förnyelse kräver kreativitet, vilja, mod och frihet att tänka nytt. Men ibland finns det hinder. Jag stöttar
processen att upptäcka nya förhållningssätt för framgång.
Jag drivs av en lust att alltid vara på väg, förändras, utvecklas, möta nya intryck och inspirera andra att
följa med.
Tänker stort:
Jag har inte större tankar än andra men jag vill se på det mesta från olika perspektiv. Att se
sammanhang, hur fältet ser ut och påverkar situationen skapar förståelse för det mesta. Jag är frågvis.
Kreativ och handlingskraftig:
Jag är lösningsfokuserad, nyfiken och positiv.
Omtänksam:
Det är viktigt för mig med rak kommunikation, ärlighet och goda relationer.
Jag är Gestaltterapeut och förhåller mig gestaltiskt till livet.
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ANSTÄLLNINGAR
Fritsch & co, Lerum
December 2012 –
Sedan januari 2009 arbetar jag som konsult i egen regi. Jag ger stöd i förändring, kommunikation och
utveckling
till individer, grupper och organisationer.
Jag har uppdrag inom kommunikationsutveckling, förändringsledning, mångfald och jämlikhet.
Varumärkes- och värderingsbaserad organisationsutveckling. Lärande i arbete, empowerment och
systemiskt tänkande inom organisationer.
Eductus AB, Göteborg
Oktober 2012 –
Metodutvecklare, förändringsledare och utbildare i Personligt Ledarskap, inom Projekt 101 på uppdrag
av Göteborgs stad.
Detta projekt bygger på framgångsfaktorerna från "Världssäljarutbildningen". Det syftar till att förkorta
vägen för nyanlända invandrare att komma ut i arbetslivet genom coaching och stöttning i Personligt
Ledarskap för att undvika bidragsberoende, inlärd hjälplöshet och förlorad initiativförmåga.
Eductus AB, Göteborg
Januari 2012 – Oktober 2012
Förändringsledare-metodutvecklare på Entrepenörskapsutbildningen, ESF-projekt på uppdrag av
Göteborgsstad. Ett arbetsmarknadsprojekt som syftade till att skapa fler arbetstillfällen genom att stötta
presumtiva egenföretagare att ta steget att starta eget. Min roll var att utveckla lärandestrukturer och
stötta deltagarnas utveckling inom empowerment, coacha och genomföra förändringsarbeten individuellt
och i grupp.

Fritsch & co AB, Lerum
Augusti 2011 – December 2012
LiA-projektet, ESF-projekt, Ljungskile fokhögskola, på uppdrag av Ljungskile folkhögskola/ESF.
Ett ESF-projekt som syftade till att öka lärandet i arbetslivet, entrepenöriellt förhållningssätt i kommunala
organisationer i Bohuslän och Västra Götaland.
Min roll var metodutvecklare i mobiliserinsfasen, därefter upphandlad som handledare och genomförare
i aktionsfasen.
Eductus AB, Göteborg
Januari 2010 – Juli 2011
Mentor och metodutvecklare på Världssäljarutbildningen, ett ESF-projekt som syftade till att ta tillvara
kompetenser inom reklam och marknadsföring som utlandsfödda svenskar har med sig från hemlandet.
Min roll var delansvarig för utveckling av metoder och arbetssätt, att synliggöra kompetenserna och öka
självkänslan, motivationen och tron på framtiden hos deltagarna. Empowerment. Jag var även
delansvarig för att genomföra verksamheten, undervisning, utveckling i grupp och individuell coaching.
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Giv Akt Information AB, Göteborg
Augusti 2006 – Oktober 2009
Strategisk projektledare, Art Director, kontorsansvarig för Göteborgskontoret. Ansvarade för
verksamheten såsom införsäljning, planering och genomförande av kunduppdragen, personalansvar för
3-4 personer samt frilansande konsulter.
Andersson & Andersson kommunikation AB, Lerum
Februari 2000 – December 2004
VD, Ägare, AD och projektledare med personalansvar för 7 personer. Drev och utvecklade reklambyrån
från en tecknarstuga till en modern kommunikationsbyrå med kompetens att leverera helheten inom
varumärkesstrategi, marknadsföring och reklam.
Grafisk Form, egen firma., Lerum
April 1997 – Februari 2000
Frilansande Art Director. Grafisk formgivning, illustrationsarbete, layout och produktionsledning.
Genomförde uppdrag på egen hand samt i samarbete med kompletterande kollegor såsom copywriters
och projektledare. Var ansluten till bla Bohmans nätverk.
Andersson & Andersson reklamformgivare AB, Göteborg
Maj 1995 – Maj 1996
Originalare och Ad-assistent. Sysslade med enklare uppgifter som hör till en reklambyrå. Arbetade med
att färdigställa original och produktionsledning. Ansvarade för markservicen.
Kreativ Fritid, Ekonomisk Förening, Lerum
Augusti 1990 – Augusti 1992
Fritidsledare. Var med och utvecklade och drev fritidsgården i Lerum. Ombolagiserade den från
kommunal verksamhet till personalkooperativ, ekonomisk förening. Ansvarig för planering och
genomförande av verksamhet och aktiviteter för barn och ungdomar i åldern 9-16 år.
Kreativ Fritid, Ekonomisk Förening, Lerum
EXAMEN
Sean Gaffney PhD Gestalt at Work, Stockholm
Augusti 2008 – December 2010
Examinerad Gestalt at Work. Organisations- och grupp processledare. Processorienterad utbildning i att
leda och utveckla organisationer och grupper på Gestaltisk grund.
NGI- Nordiska Gestalt Institutet, Fredensborg, Danmark
Augusti 2004 – Juni 2008
Examinerad Gestaltterapeut. Fyraårig deltidsutbildning i Fredensborg i Danmark. Utbildningen innehåller
70 tim utbildningsterapi utanför utbildningen, grupprocess, konflikthantering, teoriexamen samt
praktikexamen, coolederpraktik samt handledning. Specialarbete: "Personlig utveckling med bild som
verktyg".
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IHM Bussines school, Göteborg
November 2002 – Juli 2003
IHM Strategic Brand Management, master.
Strategisk utbildning i Varumärkesstrategi.
Examensarbete: Möller & co, omformulering av varumärket Support.
Ljungskile Folkhögskola, Ljungskile
Augusti 1988 – Juni 1990
Fritidsledarlinjen inriktning äventyr och friluftsliv, Skidlärarutbildning steg 1, Färdledar utbildning steg 3.
UTBILDNING
KV- Folkuniversitetet, Göteborg
Augusti 1992 – Juni 1993
KV-Konstskola, heltid konstnärlig grundutbildning.
Dergårdens gymnasium, Lerum
Augusti 1984 – Juni 1987
Samhällsvetenskaplig linje, 3 år, med kreativ inrikting och teater som tillval.
FRISTÅENDE KURSER
NGI- Nordiska Gestalt Institutet, Fredensborg, Danmark
Maj 2008 – Juni 2008
Grundläggande utbildning i frigörande måleri enligt Vedic Art principerna.
IDEELL VERKSAMHET
Garreau.se, Cadillac, Bordeaux, France
2009 – 2010
Kurser i personlig utveckling och kreativitet, genom måleri, skrivande, teater och matskapande.
Garreau.se, Cadillac, Bordeaux, France
SPRÅKKUNSKAPER
Svenska, Modersmål
Engelska, Goda kunskaper
Tyska, Nybörjarnivå
REFERENSER
Visas på förfrågan
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