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Lena Lindahl
Entreprenör/Egenföretagare specialiserad på
brobyggande mellan Japan och Sverige utifrån
unika kunskaper om de bägge länderna.

Personlig information
Född 1961
E-post: llindahl@igc.org
Skype: lenaglobal
Mobiltelefon i Sverige: +46-70-2773779

Yrkeserfarenhet inom resebranschen
1985

Bokning och planering för japanska grupper till Sverige på
in-coming resebyrån Tumlare i Stockholm

1987-1990

Auktoriserad Stockholmsguide för japaner

1996-2013

Självständig brobyggare mellan Japan och Sverige med bas i Tokyo
specialiserad på tematiska studiebesök för japaner till Sverige

1997-2013

Arrangör av studiebesök i Sverige för japaner samt tolk mellan
japanska/svenska under dessa

2000-2013

Arrangör av tematiska gruppresor för japanska besökare till
Sverige med fokus på samhällsfrågor och hållbar utveckling.
Fokusområden: energi, miljö, utbildning, demokrati, jämställdhet

2002-2013

Arrangör av studieresor på tema hållbar utveckling, Sustainable
Sweden Tours, för japansktalande deltagare i samarbete med
Sustainable Sweden Association och svensk resebyrå

2004-2013

Reseledare för Världens Resors svenska grupper till Japan
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2005-2013

Programarrangör och tolk för nordiska föreläsare, journalister,
politiker och miljöorganisationer med flera under besök i Japan

2007-2013

Samarbete med resebyrån Reborn Inc. i Tokyo, specialiserad på
eko-turism och resor med miljöprofil

Utbildning
1980

Gubbängens gymnasium, naturvetenskaplig linje

1987

Ettårig utbildning i bildinformation, Nyckelviksskolan

1987

Kurs för att bli auktoriserad Stockholmsguide

1989

80 poäng japanska, Stockholms Universitet

Språkkunskaper
Svenska

modersmål

Engelska

flytande i tal och skrift

Japanska

flytande i tal och skrift
tolkar professionellt japanska/svenska, japanska/engelska

Undervisningserfarenhet
1982-1984

Privatlärare i engelsk konversation i Kyoto, Japan

1984-1987

Cirkelledare i japanska hos Medborgarskolan och ABF

1995-1999

Lärare i svenska på olika nivåer
The Japan Institute of Scandinavian Studies, Tokyo

Utlandsvistelser och vistelseort
1982-1984

Kyoto, Japan

1984-1989

Stockholm

1989-2013

Tokyo, Japan

Augusti 2013

Uppsala

Jag är svensk medborgare med permanent uppehållstillstånd och arbetstillstånd i
Japan. Efter att ha bott i Japan på heltid från 1989 till 2002 har jag under de senaste
åren vistats periodvis i Sverige med bas i Stockholm och en sommarstuga i
Västerbotten. Från augusti 2013 flyttar jag min svenska bas till Uppsala.
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Övrigt
1990-1995

Arbete vid det japanska parlamentet som Director för Globe Japan
(ansvarig för sekretariatet) och som Director vid Globe International,
en internationell miljöorganisation för parlamentariker.

1995-2007

Översättare och nyhetsuppläsare för svenskspråkiga
radiosändningar vid NHK (motsvarigheten till svenska SVT och SR)

1996-2013

Populär föreläsare i Japan vilket också är en del av
marknadsföringen av egna resor.

2010-2013

Styrelsemedlem, Sustainable Sweden Association (ekonomisk
förening i Sverige)

Aktuellt
2013

Grundat firman Connect Japan som brofäste i Japan för att fortsätta
den gränsöverskridande verksamheten och för att utveckla den
vidare tillsammans med samarbetspartnerns i Japan och Europa.

Referenser i Sverige
Barbro Kalla

samarbetspartner Sustainable Sweden Tours
info@barbrokalla.se

Chieko Yahagi Lundberg

+46 70 683 04 27

tolk och affärssamordnare/konsult i Stockholm
info@swepon.com

+46 70 437 35 89

Referenser i Japan
Kenichiro Iki

VD, resebyrån Reborn Inc., Tokyo
eco-tourism@reborn-japan.com

