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Mette S. Jakobsen
Jeg har gennem livet arbejdet med ledelse af mennesker og
organisationsudvikling, brugt i 10.000 vis af timer på at møde mennesker,
mærke efter, tale med dem og møde dem, hvor de er.
Jeg ved ikke om det er ”talent”, men jeg kan se, at jeg har stor efterspørgsel
på netop disse kompetencer.
Mit faglige grundlag tager udgangspunkt i relevante ledelses- og
procesuddannelser, coach i ledelse og organisation, certificeret i diverse
testværktøjer, selvfølgelig supplereret med den nyeste forskning som jeg
gør en ære ud af at opsøge kontinuerligt. Og, langt tilbage er jeg uddannet
sygeplejerske og har gået på Danmarks sygeplejehøjskole, AAU.
Jeg tilbyder, at se jeres team, afdeling, organisation, virksomhed gennem
mine objektive øjne, min faglige ekspertise er den linse, hvormed jeg stiller
skarpt på jeres udfordringer og potentialer, og jeg er knivskarp.
Efter endt rådgivning vil I være i stand til at løse komplekse
problemstillinger hurtigere og i højere kvalitet end tidligere.
Helt kort, er mine kernekompetencer relations opbygning med stor vægt på
ærlighed, gennemsigtighed og ordentlighed. Jeg har en høj etisk standard
for mit arbejde, mine opgaver og de relationer jeg indgår i. Jeg sætter en
ære i, at alle opgaver bliver løst på et højt fagligt niveau.
Jeg kendetegnes på at være vidende såvel teoretisk som praktisk, analytisk
og strategisk i opgaveløsning. Konkret, kritisk og nyskabende. Fleksibel og
vedholdende. Tilpas forstyrrende. Ærlig, direkte og ukuelig.
Personlige oplysninger

Side

Jeg vægter at bidrage til vores velfærdssamfund via frivilligt arbejde:
VITA Center for Socialt arbejde, www.vita-sca.dk
Kræftens bekæmpelse www.kræftensbekæmpelse.dk
Jeg har været og er med i bestyrelsesarbejde.
Jeg er politisk aktiv, nyder at løbe i naturen, være på rideskolen og ikke mindst
at være sammen med min familie.
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Jeg er 52 år, gift med Palle som har sit eget rådgivningsfirma, sammen har vi 3
børn.
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Samarbejdspartnere: Associeret samarbejdspartner med Center for Offentlig
Kompetenceudvikling, Koncern HR Udvikling (proces & ledelsesopgaver)
Region Midt, konsulentfirmaet Muusmann (arbejdsprocesser, rekruttering),
Procesguide (ledelse og organisation), Systematic (implementeringdokumentations/ITsystemer) m.fl. – se mere på www.msjakobsen.dk
Underviser på efter-videreuddannelser/professionshøjskole, Kommunernes
Udviklingscenter www.komponent.dk m.fl.
Underviser, vejleder og fungere som censor indenfor ex.: Innovation, ledelse i
praksis, forløbskoordinering, Voksen Pædagogiske Grunduddannelse mv.
Medlem af foredragsgruppen - Danmarks mest inspirerende foredragsholdere,
www.foredragsgruppen.dk
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Grafisk facilitering
Mastermodul i Facilitering
Facilitering til nybrud i organisationer – communicate2innovate
Coaching ledelse og Organisation – Procesguides coachuddannelse
Extended DISC certificering – individ og teamanalyse – HR Solutions
M- Psykologi – Business School CPH
Certificering – FokusProfilen og BasisProfilen - Garuda
M-MBA- Mangement Business School CPH
Den professionelle projektlederuddannelse, Attractor.
Kilimanjaro: Lederudviklingsforløb for funktionsledere og ledere med
personaleansvar i Region Midtjylland.
Katalysator for effektivisering:
Uddannelse for proceskonsulenter i Lean og effektivisering og udvikling.
Lederkursus region Midt
SD – Diplom i Ledelse - CVU Vita
Implementeringsagent, accelererede patientforløb, enhed for periopenhed
Merkonom i ledelse. Handelsskolen i Viborg.
Danmarks sygeplejehøjskole AAU.
Sygeplejerske. Sygeplejeskolen i Randers.
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1992-2010
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2010 - 2013

Har i mange år arbejdet med optimering af patientforløb – accelererede
koncept – evidensbaserede patientforløb med stort fokus på kerneopgaven
Leder; accelereret pt. forløb – Hospitalsenhed Midt (Viborg, Silkeborg, Hammel
og Skive) Region Midt
Sygeplejefaglig funktions- og mellemleder kirurgiske specialer Hospitalsenhed
Midt (Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive) Region Midt
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