
Simon zetterberg
Facilitator, processledare och sociala medier.

zetterberg@ximon.se

Summary
Nu arbetar jag främst som webdesigner och workshopsledare inom sociala medier. När tillfälle ges
arbetar jag även med process och grupputveckling.

Senaste anställningen var hos YUMP Academy där jag promotade deras entreprenörsprogram på
gatan och nätet.

Erfarenhet:
Har handlett över 6000 personer / 500 grupper i upplevelsebaserat lärande med inriktning på
trygghet, samarbete och utmaning. Pedagogiken påminner mycket om UGL, försvarets
ledarskapsutbildning.

Självlärd inom webdesign, sociala medier, kodning och Wordpress.

Målsättning:
Genom grupprocess, handledning och facilitation skapa starka själv/grupp-medvetna team som tar
tillvara på varandras styrkor, drivkrafter, erfarenheter och arbetar mot satta mål.

Specialties
Grupprocess, facilitation, sociala medier och Wordpress.

Experience
Facilitator at Gruppdesign
January 2009 - Present (2 years 2 months)

Hosting meeting, teambuilding and groupprocesses.

Designer at Freelance
2008 - Present (3 years)

Webutveckling med wordpress som bas.
Här arbetar jag med hela processen från syfte till design, programmering och slutligen utbildning.

Ambassadör/rekryterare. at YUMP
March 2010 - July 2010 (5 months)

Rekryterare åt YUMP Academy, ett entreprenörsprogram i Malmö och Stockholm. Jag ansvarade
för rekrytering i Helsingborg och YUMP´s sociala medier.
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Handledare at Fountain House
December 2006 - September 2007 (10 months)

Handledare på Fontänhuset Bryggan i Helsingborg

Faciliator at YMCA
2002 - 2006 (4 years)

Samarbetsinstruktör i upplevelsebaserat lärande, med fokus på trygghet, samarbete och utmaning.
Har handlett grupper över 6000 personer / 500 grupper.

Education
Aktivt Ledarskap
UGL Försvarets Utveckling Grupp Ledare, 2009 - 2010
Activities and Societies: Aktivt ledarskap höll en UGL-kurs på Ängavallen utanför Malmö.

KFUM Nationella utbildning
Nationell handledarutbildning, utepedagogik, 2005 - 2005
Activities and Societies: Teambuilding, grupputveckling, lärarutbildningar.

Högskolan i Jönköping
Omvårdnadspedagogik, 2003 - 2005
Activities and Societies: Klassrepresentant KY-utbildningen styrelse.

Interests
Design, grupputveckling, facilitation, sociala medier, wordpress.
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Contact Simon on LinkedIn
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http://www.linkedin.com/profile?viewProfile=&key=17910527&authToken=nNgn&authType=name

