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EVA MARTINS

I förändringsledning får Eva kombinera sin bakgrund inom strategiskt Human Resources
Management med sin långa erfarenhet från att driva verksamhetsutveckling inom olika
branscher. Genom att fokusera på människorna i en förändring säkrar hon ett fortvarigt resultat
och att de önskade effekterna säkerställs. Som certifierad Change Manager vet hon att
tillämpa beprövade modeller och strukturerad metodik för att leverera det uppdraget kräver.
Eva har mer än 20 års erfarenhet av chefsroller och projektledning inom industrin, IT, inköp,
fastigheter och administration. Med erfarenhet från att ha verkat i både offentlig och privat
sektor, på global såväl som nationell nivå lägger hon sitt engagemang i att göra det komplexa i
stora organisationer enklare så att fokus kan ligga på värdeadderande aktiviteter och kreativitet.
När andra beskriver Eva använder de ord som förtroendeingivande, energirik och autentisk.
Hennes uppdrag kännetecknas ofta av att hon jobbar djupt in kundens organisation med
nyckelpersoner och ledningsgrupper. Ofta tar hon rollen som coach eller mentor men hon
kan lika gärna gå in som projektledare eller interims chef. Eva leder ofta workshops
eller är moderator vid olika övningar.
För att fylla på med energi lägger sig Eva gärna på yogamattan eller
kör ett gruppträningspass. Det är viktigt att ta hand om både kropp
och själ för att orka. Familjen, som består av man, två tonårsdöttrar
och två katter, är det självklara navet i livet. Smultronstället ligger
i Tjusts skärgård på den vackra östkusten. Tjusningen ligger i att
växla boende mellan mitt i centrala Linköping och långt ute på
landet! Det blir det bästa av två olika världar!

OM ASSOCI8

På associ8 finns välutbildade och erfarna verksamhetskonsulter
som kan leda strategiarbeten, analysera och föreslå verksamhetsförbättringar, utforma skräddarsydda lösningar och leda
förändringsarbeten. Vårt fokus ligger i skärningspunkten
mellan kärnprocesser och informationshantering.
Här uppstår ofta de största problemen och här finns
många gånger en stor förbättringspotential.

REFERENSER

Våra kundreferenser finns både inom industrin och
inom offentlig förvaltning. Vi har lång och bred
erfarenhet från båda sektorerna men vår tyngdpunkt
ligger mot industrisektorn.

MARKNADENS BÄSTA KOLLEGOR
Vi har en företagsmodell utformad för
att attrahera de mest kvalificerade och
högpresterande managementkonsulterna.
Vi har marknadens bästa kollegor och
tillsammans med våra kunder skapar vi
resultat utöver det vanliga.

