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CV  
Sofia Lampa –affärsutvecklare 

 
 
Sofia har en examen i ekonomi med inriktning mot organisation & 
ledarskap och en bakgrund som konsult inom många områden. Sofia 
hjälper till med strategier, affärsutveckling, process- och projektledning, 
rådgivning och förändringsledning. Att bygga inifrån och ut är ledordet. 
Att leda, strukturera, implementera och följa upp är Sofias specialitet. 
Genom att vara resultatorienterad och ha fokus på målbilden har Sofia 
skapat goda kundrelationer och ett gott rykte som konsult.  
 
Sofia är målinriktad och effektiv. Hon är självgående men trivs också i 
team. Hon bidrar till att uppsatta mål nås. Sofia har en fallenhet för att 
sätta sig in i olika typer av uppdrag och projekt. 
 
 
 
 
Bakgrund 
• 9 år som konsult  
 
Nyckelkompetenser 
• Kommunikationsstrategier 
• Affärsstrategier 
• Affärsutveckling 
• Projektledning 
• Coachning 
• Ägardialog 
• Processledning 
• Analysarbete  
• Jämställdhetsarbete 
• Värdegrundsarbete 
• Certifierad i Extended DISC 
 
 
 
Branscher 
• Offentlig sektor (kommun & landsting) 
• Små och medelstora företag 
• Forskningsinstitut 
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Exempel på uppdrag 
 
 
Kommunikationsstrateg (Luleå Energi AB) – pågår 
Sofia leder och planerar interna- och externa projekt med Luleå Energis varumärke 
i fokus. Det handlar om att följa företagets strategi och vision i det kommunikativa 
arbetet.  
 
Marknadsstrateg (Luleå Kommun, projektet Kronan) - pågår 
Sofia leder och planerar kommunikationen och affärerna för etableringen av 
bostadsområdet Kronan. Tillsammans med projektgruppen driver hon etableringen 
av Kronan framåt och skapar god kommunikation internt och externt. Det handlar 
främst om att följa den lagda strategin, analysera resultat och följa upp aktiviteter 
och hålla god kontakta med den primära målgruppen som är byggaktörer och 
fastighetsägare. 
 
Affärsutvecklare (IUC Norr AB) 2015 - 2020 
Sofia har jobbat som affärsutvecklare/processledare, i flera olika projekt, åt IUC 
Norr under 5 års tid.  
Vidare har Sofia arbetat med företagskontakter, behovs-/nulägesanalyser, 
behovsanpassade insatser inom export, kompetensförsörjning m.m.   
 
Affärsutvecklare (Piteå Kommun) 2015 - 2018 
Sofia jobbade som affärsutvecklare i små- och medelstora företag i Piteå Kommun 
inom ramen för projektet SMART-tillväxt. Det handlade om företagskontakter och 
besök. Att ta reda på nuläget och det önskade läget, att anpassa insatser efter 
behov, följa upp och bistå med hjälp och verktyg i företagens egna processer. 
Vidare var Sofia med i projektgruppen för SMART vilket innebar att utveckla och 
coacha projektgruppen åt rätt håll. Hon var med och tog fram ett 
affärsutvecklingsprogram – ”Starkare företagsaffärer”. Programmet byggde på 
gemensamma träffar med kompetenshöjande insatser och nätverkande samt 
individuell rådgivning mellan de gemensamma träffarna. Detta för att komma så 
nära företagens egna affärer och kunna processleda dem efter deras egna behov.  
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Utbildningar 
Seminarier, kurser och workshops 
 Luleå tekniska universitet 1998-2002 

Kandidatexamen i ekonomi med inriktning mot organisation & 
ledarskap 

 Certifierad i Extended DISC 2018 
 Agil projektledning 2019 
 Coachutbildning  2011 
 PR och marknadsutveckling 2010 

Företagsledarutbildning  2008 
Sälj & marknadsutbildningar  1997-2008 

 
 
Anställningar 
Arbetsgivare 
 AB Konsultbuketten, delägare 2018-fortf. 
 Plan Sju kommunikation AB, delägare 2013-2018 
 Fiffiknox AB, ägare, 2013-fortf 
 Almi Företagspartner Nord AB 2009-2012 
 Müller & Müller Bil AB, delägare 2002-2009 
 Max AB, restaurangschefsassistent 1996-1997 
 Norrbottens Kuriren, extrajobb som sportjournalist 1992-1996 
  
 
 
Personligt 
Sofia är lyhörd och duktig på att förstå kundens behov. Hon är en inspirerande 
föreläsare och workshopledare och hon är inte rädd för att prova nya saker. Hon 
har lätt för att ta instruktioner men gillar också när hon kan vara med och påverka 
och utforma. Kunderna uppskattar Sofias lättsamhet och positiva sida, ingenting är 
omöjligt. 
Sofia bor i Luleå med sambo och två döttrar. Fritiden ägnas åt döttrarnas 
idrottsaktiviteter, stugan i Överkalix samt utförsåkning eller en resa till annat land. 
 
  
 
 
 
Sofia Lampa 
sofia@konsultbuketten.se 

070-251 19 44 


