Föreläsarprofiler
Margareta Ivarsson
KONSULT OCH FÖRFATTARE

Margareta Ivarsson är konsult och författare, men också processledare och inspiratör. Hon är föreläsare inom personlig utveckling, ledarskap och
organisationsutveckling. Arbetet har fokus på förändringsledning och arbetsplatslärande samt att hitta nya perspektiv och infallsvinklar och därmed skapa fler
utvecklingsmöjligheter för organisationer, företag deras ledare och anställda.

Max Lindholm
ADVOKAT, ASIANAJOTOIMISTO AIKA
Max Lindholm är advokat och delägare i Asianajotoimisto Aika i Helsingfors. Innan dess drev Max under 12 års tid sin egen advokatbyrå i Helsingfors. Under
studierna vid Helsingfors universitet specialiserade han sig främst på arbetsrätt, men också på avtalsjuridik och familje- och kvarlåtenskapsrätt. Han har i
drygt tio års tid jobbat med affärsjuridiska frågor på Förbundet för Finsk Handel och Företagarna i Finland samt som Personalchef för Varner Retail AS i
Finland.

Dennis Sundvik
FORSKARDOKTOR, HANKEN

Dennis Sundvik är forskardoktor vid Hanken med finansiell redovisning som inriktning. Hans passion är att öka förståelsen kring redovisning i allmänhet och
hur redovisningssiffror kan användas för bättre beslut och ökad lönsamhet i synnerhet. Före sin akademiska karriär har Dennis jobbat med konsultering på
bokföringsbyrå och med rapporteringsfrågor inom börsbolag.

Henrik Höglund
UNIVERSITETSLEKTOR, HANKEN
Henrik Höglund fungerar som universitetslektor på Hanken i Vasa och är en återkommande föreläsare på Hanken & SSE:s ekonomi- och
redovisningsprogram. Henrik har en bakgrund som ingenjör inom automationsteknik från Svenska yrkeshögskolan och har tidigare arbetat med
kundutbildnings- och controllerfrågor inom ABB:s organisation i Vasa. Inom sin forskning har Henrik fokuserat på extern redovisning och resultatstyrning.

Föreläsarprofiler
Minna Björkman
PSYKOLOG OCH FÖRETAGARE, AWEN
Minna Björkman är psykolog från Åbo Akademi och har jobbat med förmansutbildning, grupprocesser och arbetshandledning i över 20 år. Bland hennes
uppdragsgivare finns såväl stora som små bolag, kommunala och statliga organisationer samt tredje sektorns aktörer. Hon är även en ofta anlitad föreläsare
och utbildare. Hon har även jobbat som arbetshälsovårdspsykolog. Minna har alltid många järn i elden och hon drivs av kontinuerlig utveckling. Det har gjort
att hon även har rektorskompetens, hon är utbildad studiehandledare, certifierad businesscoach och driver ett eget exportbolag inom småbarnsfostran.

Johanna Kakkuri
SENIOR HR MANAGER, WÄRTSILÄ
Johanna Kakkuri jobbar som Senior HR Manager på Wärtsilä Finland och har lång erfarenhet av olika personalfrågor. Hon är en inspirerande föreläsare inom
bl.a. rekrytering, personalutveckling, motivation, coaching och ledarskap. Hennes passion är människor och personlig utveckling och anser personalen vara
företagets viktigaste resurs.

Pernilla Gripenberg
PH.D., EXPERT PÅ LEDARSKAPSUTVECKLING, HANKEN & SSE
Pernilla Gripenberg är expert på ledarskapsutveckling och en inspirerande talare. Hon jobbar som direktör på Hanken & SSE Executive Education där hon
ansvarar för programdesign. Hon har lång erfarenhet av att utveckla och utbilda finska och internationella företagsledare i olika branscher på olika områden.
Hennes egna intresseområden ligger i självledarskap och människoledarskap på ett hållbart sätt: att leda sig själv och sitt team till topprestationer samtidigt
som både man själv och teamet mår bra. Hon bygger sina workshoppar på den senaste forskningen inom positiv psykologi och neurovetenskap samt på en
lång erfarenhet av att jobba med ledare i olika organisationer, kulturer och situationer.

