ERFARENHET
Advisor, Albaeco
BALTICLEAD, 2018
Konsult med ansvar för att bistå Albaeco i genomförandet av ledarskapsprogrammet
BALTICLEAD. Jag tog b.la fram design av rekryteringsprocess och antagning, jag
ansvarade även för kontakt samt avtalsprocess med programmets föreläsare.

Projektassistent/koordinator
BALTICLEAD (f d LEAP), Stockholm Resilience Centre, 2017

Researcher & projektledare

Nadja Tham
SENIOR PROJEKTUTVECKLARE

Dedicated Institute 2016-2017
Ansvarig för research, omvärldsbevakning, samt skapade koncpetet för det inre,
mänskliga lagret i ledarskapsmodellen Planetary Opportunitites. Ansvarig för
projektledning av möten och events.

CEO & Senior projektledare

OM MIG

Nadja Tham Consulting, 2016 - 2019

Jag är en driven, lokal community organisatör med
ett brinnande intresse för och erfarenhet av
projektutveckling inom offentlig, privat samt ideell
sektor sedan år 2000.

Campaign manager

KONTAKT
+46704931238
www.nadjatham.se
info@nadjatham.se

SKILLS
EFFEKTIVA & HÅLLBARA TEAM
DESIGN THINKING
FACILITERING
STRATEGISKT ARBETE
PROJEKTLEDNING
INNOVATION
AFFÄRSUTVECKLING
HÅLLBAR VERKSAMHETS- &
PROJEKTUTVECKLING
INTERSTITIAL PROJECT JOURNALING

Jag grundade projektledningsbyrån www.nadjatham.se, där jag och mitt team bistår
våra kunder i olika projekt. Kunder i urval: Albaeco, Signahl AB, Green Forum, Ulrika
Eklund AB, Inclusion Academy och Bellacom.

Grön Ungdom, MP:s partikansli, 2014
Ansvarig för Grön Ungdoms valkampanj 2014. Planering samt samordning av
nationella aktiviteter samt organisering av 6000 ideellt aktiva medlemmar.

Projektledare och verksamhetsutvecklare
Grön Ungdom, MP:s partikansli, 2012 - 2016
Under fyra år projektledde och utvecklade jag organisation som växte från 2000 till
6000 medlemmar under min anställning.

Projektledare och redaktör
Unga Humanister 2010 - 2012
Projektledare för det MUCF-finasierade projektet "Makten över tanken" som syftade
till att lyfta fram kvinnliga filosofer och vetenskapsmän. Redaktör för boken "Makten
över tanken".

Projektledare och initiativtagare till mentorskapsprogram och
arbetsmarknadsdag för studenter
Centrum för Genusstudiers ämnesråd, Stockholms universitet 2008 - 2010

VAD JAG BIDRAR MED I PROJEKT
MÅLUPPFYLLELSE
ENTUSIASM
STRUKTUR
ENGAGEMANG
RELATIONSBYGGE
PROJEKTVERKTYGSLÅDA
KONSTRUKTION AV SOCIALA NÄTVERK
LYFTER ANDRA
HÖG KREATIV FÖRMÅGA
DRIV
MÅLSÄTTNING & UPPFÖLJNING
TEAM PLAY
KONSTRUKTIV FEEDBACK
SJÄLV-MOTIVATION SOM SMITTAR
ORGANISERING
ARBETSLEDNING AV TEAM

Projektledare för global informationskampanj om HIV på
Arvikafestivalen
Rättviseakademien, We effect (dåvarande Kooperation Utan Gränser), 2007
Jag ansvarade för planering, budget, personal, genomförande samt uppföljning.

Process- och workshopledare
Rättviseakademien, We effect (dåvarande Kooperation Utan Gränser),
2006-2007
Jag höll sammanlagt 50 stycken föreläsningar om globalisering och sociala
rättviserörelser, med tillhörande workshop för gymnasieelever på skolor i hela
Sverige.

Teamleader och medlemsvärvare för Rädda Barnen
Rädda Barnen, 2006
Jag var ansvarig för att leda ett team av medlemsvärvare, jag ansvarade utöver
ledning, för att motivera teamet, strukturera arbetet samt följa upp och att teamet
nådde de uppsatta målen varje dag samt vecka.

UTBILDNING

REFERENSER

DESIGN THINKING

Fredrik Moberg

Parsons school of Design, New School, New York, 2018

Uppdragsgivare på Albaeco
070-680 65 53

ART OF HOSTING, FACILITATOR TRAINING

Michael Lind

Everyday School, 2017

Uppdragsgivare på Dedicated Institute

Everyday School is a physical space to explore the practices that foster deeper human
connection, greater meaning and emotional wellbeing. I've completed a facilitator
training in the Art of Hosting, which is an approach to leadership that scales up from
the personal to the systemic using personal practice, dialogue, facilitation and the cocreation of innovation to address complex challenges.

070-939 56 56

Charlotte Signahl
Uppdragsgivare på Signahl AB
070-775 44 68

FACILITATOR I ACCEPTANCE & COMMITMENT TRAINING

Sara Jonasson

- att hantera stress och främja hälsa

Uppdragsgivare på Inclusion Academy

Gruppledarutbildning med ACT-forskare från Karolinska Institutet.

076-799 29 99

Höj Rösten! MittVal2014.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2014
Valambassadörsutbildning för att höja valdeltagandet hos unga i åldern 18-26 inför
Europaparlamentsvalet 2014.

FILMPRODUCENTUTBILDNING
SUBTOPIA, Alby, 2009

PROJEKTLEDARUTBILDNING
Stockholms universitets studentkår, 2009

EXAMENSARBETE I GENUSSTUDIER
180 hp, Stockholms universitet, 2006-2012
Under min studietid var jag ordförande för Centrum för Genusstudiers ämnesråd.
styrelsemedlem och redaktör för Utrikespolitiska föreningens tidsskrift, Utsikt
Världen.

FUN FACT
År 2009 producerade och regisserade jag med inspiration av
”Tystnaden”, kortfilmen ”U t r y m m e t” som visades på the
Ingmar Bergman International Theatre Festival på Dramaten
samma år.
Jag mottog, som enda student, stipendium från Fredrika
Bremerförbundet, på min studentexamen för aktivt
jämställdhetsarbete på min skola.

IDEELLT ENGAGEMANG
Volontär på Berättarministeriet, Husby, 2017 - pågående
Kodstugevolontär i programmering på Spotify för
Kodcentrum. Målgrupp barn 9-11 år, 2016 - 2017
Grundade Mariaskolans Cykelklubb, MACK, 2016
Grundade Kidical Mass STHLM (skapar och planerar
utåtriktade event som syftar till att tillgängliggöra cykling
för barn i stan och fler bilfria gator), 2016 - pågående
Grundade Forest Kids Lappis (Planerade, marknadsförde och
genomförde guidade naturupplevelser för barn och vuxna
med syfte att lära sig mer om skogen genom enkla och
nivåanpassade metoder), 2013 - 2016
Aktiv i Greenpeace, planerade och utförde kampanjer och
utbildningar som aktivist i Sverige och Finland, 2005-2009
År 2000 – 2005 deltog jag i grundandet av Strängnäs
Ungdomsråd. Jag skrev motioner, projektledde aktiviteter
för unga i kommunen (årlig budget: 100 000 SEK), samt höll i
workshops för PLAN Internationals barnpanel om barn- och
ungdomsinflytande inom beslutsprocesser. Efter min
studentexamen fortsatte jag som mentor och rådgivare åt
Ungdomsrådet.

