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2050 rekryterar från Statsrådsberedningen
Monica Björklund anställs som Senior Advisor hos konsultbolaget 2050. Fram till valet 2014 var hon
politiskt sakkunnig vid Statsrådsberedningens samordningskansli i Regeringskansliet. På uppdrag av
Folkpartiet förhandlade hon fram Alliansregeringens politik inom främst jordbruks- och miljöfrågor,
internationell handel och bistånd, jämställdhet och rättspolitik.
Monica Björklund är jurist och har över 10 års erfarenhet av politiskt påverkansarbete, opinionsbildning och
kommunikation. Hon har arbetat med hela kedjan av opinionsbildning både hos riksdag och regering. Vid
samordningskansliet förhandlade hon bland annat lagförslag, budgetar och Sveriges positioner i EU. Hon
var också kvalificerad rådgivare till ministrar och riksdagsledamöter. Dessutom har Monica jobbat med
strategisk och operativ kommunikation hos en partiledare.
– Vi är mycket glada att ha knutit Monica Björklund till 2050. Hennes långa erfarenhet av politiska
beslutsprocesser och rådgivning till politiska ledningsfunktioner, hjälper företag att navigera i en komplex
politisk verklighet. Våra kunder kommer nu att få fler affärsfördelar av sitt klimat- och miljöarbete genom
Monicas strategiska kompetens inom omvärldsanalys och kommunikation, säger Markus Ekelund, VD på
2050.
– Hos 2050 finns just den gedigna kunskap och genuina engagemang jag sökte för att kunna bidra i vår tids
viktigaste fråga om en hållbar värld. 2050:s vision om ”Goda affärer på en planet i balans” är helt rätt väg.
Jag ser fram emot att arbeta med näringslivet, för affärsutveckling med ökad lönsamhet och minskad
klimatpåverkan, säger Monica Björklund.
Monica tillträder den 5 oktober 2015.
2050 bildades i januari 2013 och har expanderat sedan dess. Monica Björklund blir 2050:s tionde
medarbetare och ambitionen är att växa ytterligare.
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2050 Consulting AB arbetar för minskad klimatpåverkan i gränslandet mellan politik, forskning och
näringsliv. 2050 hjälper sina uppdragsgivare att klara målen genom klimatstrategier, kommunikationsstöd,
beräkningar och nätverksbyggande. www.2050.se

