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UTVECKLINGSKOORDINATORN SOM 

MELLANLANDADE I HONGKONG 

 

Nina Berg är utvecklingskoordinatorn som har en lite annorlunda bakgrund än många andra 

nordbor. Efter att ha utexaminerats som diplomingenjör från Åbo Akademi 1995 flyttade hon 

till Belgien, där hon arbetade inom industrin med strategiska inköp på Hercules. Sedan bar det 

av till Helsingfors och UPM, och därefter till Österbotten i Finland, där hon jobbade på ABB i 

Vasa. I sitt arbete har Berg bland annat varit aktiv med att förbättra och optimera både 

produktion, affärsprocesser och administrativa processer hos leverantörer. Flyttlasset kunde 

ha stannat i Österbotten, men Nina Berg är inte den som låter möjligheter gå henne förbi. När 

chansen att flytta till Hongkong dök upp för Berg med familj för två år sedan var beslutet att 

flytta egentligen ganska enkelt. I Hongkong arbetade Berg vid European Chamber of 

Commerce. 
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Utvecklingskoordinator vid CLL sedan augusti 

Åren i Hongkong hann bli två till antalet innan familjen Berg flyttade tillbaka till Finland 

igen. Nina Berg arbetar nu som utvecklingskoordinator vid CLL sedan augusti i år. Just nu 

håller hon i några olika projekt, samtidigt som hon utreder nya 

projektfinansieringsmöjligheter och ständigt jobbar med nya projektidéer. 

– Jag har alltid varit intresserad av den akademiska världen, och tycker att det är viktigt att de 

studerande får inblick i företagsvärlden redan under utbildningen, säger Nina Berg. 

Berg poängterar att CLL/Novia finns till för företag då de vill fortbilda eller vidareutveckla 

sig. Tillämpande forskning som fyller näringslivets behov är en viktig del av verksamheten. 

– Vi vill jobba för att små och medelstora entreprenörer ska etablera sig och verka 

konkurrenskraftigt både på regionala och globala marknader. Vi befrämjar nätverkande och 

samarbete på många plan, så att företag kan lära sig av varandra, berättar Berg. 

Många pågående projekt 

Nina Berg har redan många bollar i luften på CLL. En treårig kurs om ledningssystem pågår 

som bäst för tio småföretag. CLL utbildar och hjälper företagen att definiera och utveckla sina 

processer, med målet att företagen ska ha processer och dokumentation i skick för att kunna 

ISO-certifieras i slutet av kursen, ifall de vill det. Vidare är Berg med och arrangerar en 

energiskolningsvecka som går av stapeln i slutet av november. 

– Ämnet i år är Liquified Natural Gas (LNG). Skolningen riktar sig till små och medelstora 

entreprenörer eller arbetstagare som vill bli aktiva inom LNG-sektorn samt till studerande vid 

Novia och Åbo Akademi, säger Berg. 

Nina Berg och CLL/Novia arbetar också med den kommande Tekes-satsningen 

Innovationssedeln, där företag kan köpa utvecklings- eller mättjänster av på för hand avtalade 

parter. 

Maria Johansson  

 


