Ansvarig producent/ projektledare: Katarina Tideström

Katarina Tideström
Kristiansborg 340
442 75 Lycke
Mobiltfn: 0705-35 86 80
E-post: katarina.tidestrom@kistone.se

Curriculum vitae
ARBETSLIVSERFARENHET

2011 – VD Kistone AB
Leder och driver koncept- och designbyrån Kistone AB. Arbetar som producent, projektledare och rådgivare, främst med företag och organisationer inom besöksnäringen.
2002 – 2011 projektledare och evenemangschef, Liseberg
Blev 2002 rekryterad till Liseberg som projektledare för Lisebergs vintersäsong; Jul på Liseberg och för Västsveriges största trädgårdsmässa; Lisebergs trädgårdsdagar. Fick
2004 i uppdrag att bli exekutiv producent, projektledare och ytterst ansvarig för planerandet och genomförandet av Evert Taubes Värld. Parallellt med dessa projekt var jag
också ansvarig för Lisebergs del i samarbetet med Göteborgs Lustgårdar. Drev sedan alla befintliga evenemang och evenemangsutvecklingen på Liseberg genom en avdelning
med fyra medarbetare, fram till 2011 då jag återgick till att arbeta i det egna företaget.
2000 – 2002 VD och projektledare, Hollywood Reklambyrå
Startade och drev reklambyrå med uppdrag för kunder som Beiersdorf, Göteborgs Stad Trafikkontoret (bl.a. EU-toppmötet i Göteborg), Svenska Mässan m.fl.
1996 – VD och projektledare, Katarina Gustafsson Kvalificerad Projektledning AB
Startade ett konsultföretag för arbete med olika typer av projekt, främst inom event, marknadsföring och kommunikation. Genom egen utbildning inom området ledarskap
kom företagets verksamhet också att omfatta utbildning som t.ex. licensierad UGL-handledare.
1993 – 1995 projektledare VM i Friidrott, Göteborg&Co.
Rekryterades till Göteborg&Co. och tillsammans med dåvarande VD, Claes Bjerkne och tre representanter från Friidrottsförbundet lades grunden till VM i Göteborg. Under
tre intensiva år var Katarina en del av den innersta kärnan som planerade och genomförde VM-evenemanget. Arbetade som projektledare med olika uppdrag inom ramen för
Gbg&Co´s del i VM i Friidrott. Ansvarade bl.a. för merchendise till handeln i Göteborg, event på stan och olika event och marknadsaktiviteter. Var tillsammans med Curt-Eric
Holmqvist upphovsman till och planerade, finansierade och genomförde TDK och ungdomens musikfestival under VM i Friidrott.
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ARBETSLIVSERFARENHET

1992 – 1993 projektledare, Business Region Gbg
Blev efter avslutat examensarbete (under studierna på IHM) anställd på dåvarande Näringslivssekretariatet för att genomföra föreslagna åtgärder och rekommendationer i
examensarbetet.
1992 servitris, Stjärnviks värdshus
1991 servitris, Restaurang Johanna
1991 servitris, Sunwing Cypern
1990 producent, Hotell 33
Producerade shower för hotell 33 på Mallorca och Cypern. I uppdraget ingick också regi och koreografi av delar av produktionerna.
1989 – 1991 projektledare, Svenska Mässan
Skapade ett nytt koncept för TUR-mässan med förbokade affärsmöten mellan utställare och köpare.
1988 – 1990 programvärd, Vingresor
Arbetade med scenunderhållning som showartist på Sunwing Resorts på Rhodos, Lanzarote och Cypern. Startade, ansvarade för och drev Nya Sunwing Cyperns
konferensverksamhet.
1987 - 1988 produktionschef och projektledare, Graphic Art
Var med och startade ett nytt företag med samma inriktning som ab Diagraf.
1985 - 1987 produktionschef och projektledare, ab Diagraf
Var med och startade ett företag som tillverkade dataproducerade overhead- och diabilder.

Curriculum vitae
1981 - 1985 kontorist, Televerket
Anställd som kontorist och säljare. Arbetade det sista året som lärare på en intern serviceutbildning.
UTBILDNINGAR

2009

UL – ledarskapsutbildning med inriktning på det coachande ledarskapet

2007

University of Pennsylvania, The Wharton School, IAAPA: The institute

2001

HUGL – handledarutbildning som ger behörighet att leda UGL-kurser

1999

FUGL, fördjupad UGL-kurs

1998

UGL, ledarskapsutbildning med inriktning på utveckling av grupp och ledare

1992

IHM Business School, diplomerad marknadsekonom

1978-1981

Gymnasium, samhällsvetenskaplig linje

SPRÅK

Svenska

mycket goda kunskaper

Engelska

mycket goda kunskaper

