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Tobias Nygren, Presentation och CV i korthet
Jag har en gedigen erfarenhet som ledare och utvecklare inom
utbildningsväsendet och besöksnäringen sen 1997. Där jag bland
annat under många år varit prefekt och
utvecklat Restaurang och
hotellhögskolan Campus Grythyttan
liksom restaurangföretaget Solsiden i
Oslo. Mitt forsknings- och
undervisningsområde har varit
sensoriskanalys, livsmedelsutveckling,
mat och dryck, värdskap och
ledarskap. Jag är doktor i
måltidskunskap och värdskap och har
15 vetenskapliga publikationer. Inom
och i anslutning till besöksnäringar har jag arbetat sen 1987 både i
Sverige, Norge och England. Sen 2010 har jag drivet eget vid sidan
om mitt arbete och sen sommaren 2020 på heltid. Vid sidan om är
jag politiskt engagerad och är ledamot i kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kommunala bolag. Därtill är jag ordförande i
Företagsförening i Hällefors. Uppdrag, som dels speglar mitt
samhällsengagemang men också gett mig nya kunskaper inom en
mängd branscher och offentlig förvaltning.
Att forma, leda och driva utvecklingsprojekt har varit en drivkraft i min
roll som ledare för Restaurang- och hotellhögskolan. Där hållbarhet
kopplat till besöksnäringarna har ingått som en grundpelare lika så i
mina politiska och samhällsengagemang. Att stödja och coacha
individers utveckling är en hjärtefråga för mig som uttryckt sig både
som stöd för mina medarbetare eller engagemang för människor i
personlig kris liksom för flyktingar.
Jag drivs av att bidra till att skapa nya möjligheter och utveckling för
individer, organisationer och samhälle. Där jag gärna står bakom och
stödjer men när det behövs kliver fram och tar plats. Jag är en god
coach, facilitator, ledare och utvecklare beroende på vad som krävs i
situationen. Jag är trygg i rampljuset och är bra på att engagera och
entusiasmera som moderator och talare. Som person är jag en
glädjefylld, strävsam och strukturerad oxe, som ser nya möjligheter,
där jag drar i uppförsbacke och skjuter på i framgång. Jag skapar
relationer mellan individer och organisationer och har ett brett nätverk.
Lyhörd i rummet, inkännande av individers utmaningar och behov.
Dessa egenskaper har jag stärkt och utvecklat i mina utbildningar till
kroppsterapeut och i Raoul Wallenberg Academy utbildningar i
självledarskap. Jag har lätt att utrycka mig i tal och skrift i såväl
svenska, engelska som norska efter utbildning i engelska vid Sussex
University och många år i Norge.
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Med uppdrag inom
§ Besöksnäringar Norra Bohuslän
utmaningar, digitalisering & lösningar.
§ Samverkansfacilitator, Nobel Week
Karlskoga kommun – Sanremo.
§ Ledarskapsutveckling, SoIL
§ Eventarrangör, moderator,
föredragshållare och utbildare.
§ Utbildningsutveckling
§ Stöd för livsmedelsinnovationer
§ Affärs- organisations- och
ledarskapsutveckling för
besöksnäringsföretag.
§ Kompetensutbidling &
ledarskapscoaching

Arbetsliv - anställningar
§ Forskare och lärare vid Restaurang och
hotellhögskolan, RHS, Grythyttan,
Örebro universitet 2012-2020
§ Prefekt för RHS 2005-2012
§ Forskningsassistent och doktorand
inom måltidskunskap, RHS 1998-2004.
§ Restaurangdirektör, Solsiden, Oslo
1997-2004.
§ Hovmästare och servitör i Sverige,
Norge och England. 1987-1997.

Utbildning
§ Doktorsexamen, Restaurang och
hotellhögskolan, Örebro Univ., 2004.
§ Magisterexamen, Hushållsvetenskap,
Uppsala universitet 1998.
§ Kandidatexamen, Måltidskunskap, RHS
1995.
§ Engelska vid Sussex University.
§ Självledarskap Raul Wallenberg
Academy
§ Diplomerad kroppsterapeut, Danmark
och Italien 2009-2014

Övriga engagemang
§ Ordförande Företagsförenigenen i
Hällefors
§ Politiska uppdrag; kommunstyrelse
och fullmäktige Hällforskommun.
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