
  

  

Hej! 
Hur kan jag hjälpa Dig? Hur kan du hjälpa mig? 

Jag lever efter devisen; Goda relationer – goda affärer! 

Susanne Hylén heter jag och är egenföretagare och medgrundare till Handelshuset Hylén & 
Olsson. (Jag driver även JRS i Malmö AB med min man Rickard Hylén.) 

Jag brinner för att hjälpa människor att nå sina mål både personligen och affärsmässigt. 
Jag har en lång erfarenhet av entreprenörskap, försäljning och nätverkande. Jag kan nu 
stolt titulera mig Professionell ICF Coach- diplomerad ACPT, ACC utbildning i Det 
Coachande Ledarskapet och jag har också genomgått den Internationella 
Certifieringsutbildningen på CoachCompanion 2015. 

Jag är en entreprenör och jag genomför är affärs-och individdriven coaching och 
mentorskap. Jag bidrar till helheten i förändringsarbetet, som en aktiv medlem och boost i 
verksamhetsutvecklingen, resultatgenereringen i ett bolag eller organisation. Jag genomför 
personlig utveckling av ledningspersoner och medarbetare i verksamheten och/eller 
organisationen samt frigör energi i organisationen och agerar personlig coach, utmanar, 
lyfter personer, ökar engagemanget, skapar synergier och adderar till den personliga extra 
resursen till helheten. 

Jag bidrar och kompletterar processkartan med det där extra personperspektivet och 
insikten för respektive medlem i teamet som gör att företaget får en helhet i 
processkartan och alla perspektiv beaktas. Individen och teamet når då snabbare sina mål 
och trivseln ökar vilket i sig också bidrar till att bolagets varumärke stärks och ”sista 
raden” på resultatet 

Mina erfarenheter omfattar till att börja med 15 år i resebranschen som reseledare, 
flygvärdinna, gruppreseansvarig, utbildare för personal till världens alla resmål. Försäljning 
av fastigheter utomlands, Marknadsassistent på internationellt läkemedelsföretag, 
försäljning- och medieansvarig på ett stort yrkestrafik utbildningsföretag, konsultuppdrag 
som Marknadskommunikatör, säljansvarig teamleader Balansekonomi där vi jobbade med 



personlig utveckling och modern ekonomi. Innehar även dykcertifikat och har seglat 
Själland runt som kuriosa. 

Hur är jag som coach och mentor? 

Några referenser från mina klienter; 

Alexandra, Egenföretagare  

1 – Vad har coachingen gett Dig? 

”Coachingen har hjälpt mig att bli en säkrare ledare för mig själv. Jag har bland annat 
arbetat med min förmåga att stanna upp och påminna mig själv om var jag egentligen är 
på väg för att behålla en positiv riktning. Det gör att jag idag snabbare jag identifiera 
gamla mönster och fortsätta i rätt riktning”.   

2 – Hur är jag som coach? 

”Susanne är en mycket personlig, varm och ödmjuk person som verkligen sätter sig in i just 
din situation. Hon använder inspirerande övningar, roliga metaforer och tittar på helheten 
för att du skall kunna skapa just de resultat som du önskar”. 

3 - Varför ska du anlita mig som coach? 

”Susanne har en förmåga att hitta fokus och att höra vad du egentligen säger, när du inte 

själv gör det.” 

Terron Musgrove, Executive Coach and Public speaker 

“Susanne is an amazing coach, her energy enthusiasm and love for life is apparent from 
the moment you meet her. She is a magnet for positivity. I engaged with Susanne at a most 
pivotal time in my life, when I had some critical decisions to make about what I was going 
to do next and needed to get back in touch with the things that were meaningful and 
definitive for me at a deep level. There is no denying that we were successful in getting to 
a path forward, as I've come out of the coaching exercise more sure of myself, confident, 
resilient and grounded than I've felt in a long time” 

Jag ser fram emot att få utveckla dig och dina affärer! 

Med vänliga hälsningar 

Susanne Hylén 

Partner, Affärscoach 
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