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Gaia Leadership växer – Lena Baastad blir ny partner
Under våren kommer Lena Baastad, tidigare kommunstyrelseordförande i Örebro kommun,
börja som ny partner i Gaia Leadership AB.
-

Vi är glada över möjligheten att rekrytera Lena Baastad till Gaia Leadership. Vi genomgår en
stor expansion med många utmanande uppdrag där Lena Baastads kunskaper blir en viktig
tillgång för oss. Lena Baastad har med stor framgång visat vad ett modernt ledarskap kan göra
för att utveckla en stor organisation som Örebro kommun, de kunskaperna kommer nu att bli en
värdefull resurs för våra kunder säger Johan Grip, VD för Gaia Leadership.

Gaia Leadership är ett av Sveriges ledande företag inom ledarskap och organisationsutveckling
och vänder sig till ledare i privat näringslivet, offentlig sektor och den ideella sektorn. Företaget
är verksamt i Sverige och internationellt, med kontor i Stockholm, Malmö, London, Helsingfors
och Shanghai. Lena Baastad kommer att tillhöra kontoret i Stockholm.
-

-

Att utveckla människor och organisationer är något som jag brinner för. Som partner i Gaia
Leadership får jag nu möjlighet att fördjupa mina kunskaper tillsammans med nya kollegor med
bred kompetens och mångåriga erfarenheter av att utveckla ledare och stödja olika verksamheters
utveckling och förändring, säger Lena Baastad.
Mina år som ledare i kommunsektorn har gett mig många värdefulla erfarenheter och kunskaper
om hur ett utvecklingsarbete bedrivs i stora komplexa organisationer, därför känns det
inspirerande och roligt att få chansen att anta en ny utmaning i mitt arbetsliv som partner i Gaia
Leadership, säger Lena Baastad.
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Om Gaia Leadership:
Leadership:
Gaia Leadership är verksamt internationellt inom ledar- och verksamhetsutveckling och stöttar organisationer och
individer att åstadkomma resultat på en ny nivå genom ledarutveckling, ledningsgruppsutveckling, strategi- och
affärsutveckling, kommunikation.
Gaia Leadership grundades 1999 och består idag av drygt 50 konsulter i Sverige, Finland, Storbritannien och
Kina. Vi har alla olika bakgrunder som ledare från både privat och offentlig sektor, ÖB, VD:ar i stora som mindre
företagsledningar som Ericsson, Telia, SBAB, mm men vi har alla en sak gemensamt: Vår idé om ledarskapet – att
varje människa är en ledare.
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