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Jag heter Cecilia Lind och har ett företag som heter Beliv. Jag startade företaget efter många års
anställning som studie och yrkesvägledare. Främst inom kommunal vuxenutbildning men också på
högskola och gymnasieskola. Vid årsskiftet 07/08 startades Beliv och företaget är idag verksamt i
Gästrikland och Norrbotten. Företaget erbjuder vägledning/karriärplanering, omställningsprogram
för arbetslivet, jobbcoachning och studie och yrkesvägledning till skolor och utbildningsanordnare.
Jag har anlitats av Gävle Friskvård & Psykologmottagning via mitt företag Beliv Vägledning sedan
2010. Mitt arbete handlar om att vägleda och hjälpa människor som vill komma tillbaka i yrkeslivet
efter en längre sjukskrivning eller kanske byta inriktning genom att börja studera.
Anställningar
Kommunala Vuxenutbildningen i Gävle – studie och yrkesvägledning, chef för studie och
yrkesvägledningen.
Under vissa perioder biträdande rektor med ansvar för antagningsfrågor
Under åren 2004 – 2006 – projekt i samverkan mellan högskolan i Gävle, Kommunal vuxenutbildning,
Arbetsförmedlingen och Västerbergs folkhögskola
1990 – 2007
Polhemsskolan i Gävle – studievägledning med ansvar för Teknikprogrammet och
Indistriprogrammen inriktning process och verkstadsteknik.
2000 - 2002
Biträdande rektor med speciellt ansvar för Teknikprogrammet och Industriprogrammet inriktning
process och verkstadsteknik.
2003 - 2004
Högskolan i Gävle – Studievägledare vid Studerandeadministrativa avdelningen där det även ingick
antagningsarbete, validering och värdering av betyg, rekrytering, examensärenden. Vägledningen
riktade sig till både inskrivna studenter samt presumtiva.
1995 – 1997
HSB i Luleå – Administratör, lägenhetsuthyrare, förvaltning av lägenheter

1974 – 1980

Utbildningar
Studie och yrkesvägledarexamen från Umeå Universitet med en kandidatexamen inom
beteendevetenskap och samhällsvetenskap.
1980 – 1983
Rekryteringsutbildning för skolledare anordnad av Gävle Kommun. Innehåll juridik, lagstiftning,
styrdokument för skolor, personal och utvecklingsfrågor, budet, ekonomi, arbetsmiljö 2001 – 2002

Gävle Kommuns ledarskapsprogram för chefer och ledare i Gävle Kommun. Det personliga
ledarskapet. Att leda och utveckla verksamheter. Jämställdhet, mångfald, mm
2006 – 2007
10 p Kvinnligt ledarskap. Organisation och ledarskap. Luleå Tekniska Universitet

2006

7.5 p E-handel för småföretagare. Luleå Tekniska universitet.

2007

7.5 p Norrländsk litteratur, Umeå universitet

2004

7.5 Kvalitetsutvärdering. Luleå Tekniska universitet

2007

Etablera – kommunens näringslivsavdelning. Kurs i entreprenörsskap, eknomi, budget,
marknadsföring och bokföring.
2007
Datakurser – Högskolan i Gävle. Outlook, power-point, Word, Internet
Gymnasieutbildning – Ekonomisk linje, Hermelinsskolan i Luleå
Erfarenhet av att vägleda människor till studier och yrken. Både som anställd och de senaste åren
som egen företagare. Under flertalet år arbetade jag som vägledare för studerande på Svenska för
invandrare och Svenska som andra språk och satt med i arbetsgrupper som utvecklade undervisning
och samarbetade med arbetsförmedling, invandrarcentrum m fl andra aktörer för att underlätta för
nyanlända att komma ut i arbetslivet.
Sista åren som anställd – innan företaget startades – arbete mestadels som skolledare.
Ambassadör för Kvinnligt företagande – utsedd av regeringen och med Tillväxtverket som
projektledare och kan informera och inspirera samt vara med vid upprättande av affärsplanering.
Mina intressen förutom hem och familj är läsning och litteratur, lyssna på musik, samt motion i olika
former. Nu när mina barn är vuxna och på väg ut i livet ägnar jag mer tid till yrkeslivet. Jag har på min
fritid de senaste åren läst en del kurser med syfte att förbättra mina kurser i engelska och historia.

