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Helena Hed, Sweco, vann Guldhuset 2014
med följande motivering:
”Helena Heds ledarskap vilar på ett
brinnande intresse för hållbarhetsfrågor
och ett starkt och alltid närvarande
kundfokus. Hennes affärsmässighet har
vänt utvecklingen för en av Swecos största
regioner. Helena ser medarbetarelationen
som nyckel till framgång där tydlig åter
koppling och positiv förstärkning är ledord.”
Mer om Guldhuset: www.cmb-chalmers.se
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Hej Helena, vem är du?
Jag är samhällsbyggare med examen från Luleå tekniska
universitet. Under de senaste 13 åren har jag arbetat
på Sweco, ett företag där konsultrollen är väldigt
utvecklande. Jag har fått hjälpa många kunder i uppdrag
som jag har deltagit i, och jag har även fått bidra till
utvecklingen av både verksamhet och medarbetare
under de tio år som jag har arbetat som chef.

Vilken betydelse har det haft för dig och
Sweco att du fick denna utmärkelse?
Det var inte bara jag som blev stolt över att jag
utsågs till vinnare av Guldhuset 2014, det blev även
många medarbetare, som jag förstås delar denna
utmärkelse med. För Sweco är Guldhuset ett kvitto
på att vi utvecklar starka och goda ledare, vilket är en
förutsättning för utveckling av ett framgångsrikt företag.

Vad arbetar du med idag?
När jag vann utmärkelsen Guldhuset förra året och
fram till i mars 2015 var jag regionchef på Sweco
med ansvar för vår verksamhet inom miljö. Sedan
mars månad har jag en ny roll på Sweco: som
regionchef för vår verksamhet inom järnväg. Det
arbetet innebär att jag får vara delaktig i projekt som
exempelvis en ny tunnelbana i Stockholm, den nya
dubbelspåriga järnvägen Ostlänken i Östergötland
och Getingmidjan, som sträckan mellan Stockholms
Central och Stockholms södra station kallas. Rollen
innebär också att jag är delaktig i andra viktiga
samhällsbyggnadsprojekt.

Hur ser du på din framtida karriär?
Jag drivs av att utveckla människor och verksamheter
och tänker mig att jag kommer att fortsätta göra det
även i framtiden.
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Har du något tips att ge dagens unga
ledare inom samhällsbyggnad?
Samhället behöver många modiga och engagerade
ledare som kliver fram och är delaktiga i framtidens
samhällsbyggnad. Det tips jag kan ge är att om du
är nyfiken, engagerad och ansvarstagande och jobbar
tillsammans med andra så kommer du att få en
spännande och utvecklande framtid.

