”Vi påverkar varandra hela tiden.”
Marina Blom är en av delägarna i Ledarteamet, ett företag som hjälper ledare att leda. Ett företag som också
utvecklar chefer till att våga vara mer sig själva för att
därigenom nå sin fulla potential.
Det är april 2020 och Coronapandemin härjar över hela
världen. Fysisk distansering gäller överallt och därför blir
också vårt möte digitalt, men likafullt blir det ett möte
med innerlighet och djup.
– Jag har alltid tyckt om att prata med människor, på
riktigt om det som är viktigt, säger Marina.
Marina är född och uppvuxen i Varberg. Många kanske
känner igen henne från hennes år på Varbergs Sparbank.
– Jag har haft många roller i banken. Både som rådgivare
och ledare, men även utbildat och hållit kundevent.
Intresset för människor började tidigt
Som barn hade jag många människor runt mig och jag
ville redan då förstå mig på dem och hur de fungerade.
Det var så det började, mitt intresse för mänsklig interaktion. Vad behövs för att det ska bli en bra kontakt mellan
människor? Vad gör oss trygga i relationer och sammanhang? Frågorna kom tidigt och det gjorde också drömmen om att bli lärare.
Det var verkligen min dröm när jag var barn och idag
har jag förmånen att få kombinera dessa intressen i mitt
yrkesliv.
Styrkor, utmaningar och möjligheter
Marina har gått många utbildningar kring organisation,
ledarskap och coaching och frågan om hur hon brukar
presentera sig.
– Jag brukar presentera mig som Marina, säger hon och
skrattar.

Marina pausar lite och säger sedan eftertänksamt:
– Jag möter människor där de befinner sig i sina liv. Hjälper dem att hantera sina styrkor och utmaningar samt
att få upp ögonen för alla möjligheter som kommer med
att våga möta sig själv.
Har du något tips till chefer?
Våga vara dig själv. Våga vara äkta. Det är inte farligt att
göra fel ibland; det är mänskligt. Involvera, uppmuntra
och kommunicera med alla i teamet. Att coacha är den
viktigaste uppgiften som ledare. Jag tror att allt är möjligt. När vi vet vad vi vill så kan vi.
Vad är din styrka i det här arbetet?
– Jag har förmåga att se både detaljer och helheten
väldigt snabbt.
Det tillsammans med att alltid inkludera människor är till
stor hjälp för mig när jag kommer in på nya företag.
Chefer och ledare vet ofta att de är viktiga i sina yrkesroller. Att de är betydelsefulla i sig själva oavsett roll är
en viktig kunskap som kan göra stor skillnad.
På Ledarteamet vill vi att vårt arbete på ett eller annat
sätt leder till en förflyttning eller process om man så vill
kalla det. Vi vill lära känna företaget för att kunna bidra
på bästa sätt.
All vår verksamhet bygger på relationer. Många nya kunder får vi tack vare att våra tidigare kunder berättar vad
vårt arbete betytt för deras verksamhet.
Men när du inte arbetar då?
Jag älskar att läsa och har ofta flera böcker på gång
samtidigt.
Och familjen. Familjen betyder allt för mig.
Ja, just det, jag sjunger i kör med. Det är fantastiskt kul.
Att tillsammans kunna nå ut med en röst. Det är mäktigt.
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