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Επαγγελµατικά/Ακαδηµαϊκά Προσόντα:
Life Coaching 2004
Business Coaching 2001
TMSDI – Team Profiling
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναµικού, 2000, De Montfort University
Πιστοποιητικό Πρακτικής Κατάρτισης, 1998, Manchester
Chartered Institute of Marketing, 1992, Nottingham
Νοµικές Σπουδές, 1975, Nottingham
ONC – Επιχειρηµατικό Εµπόριο, 1972

EΜΠΕΙΡΙΑ: (Περιγραφή συνολικής εµπειρίας, τοµείς εξειδίκευσης, και άλλες σχετικές
πληροφορίες)

Επαγγελµατική Εµπειρία
Είµαι διευθύντρια της PJW HR Consultancy και συνεργάζοµαι µε εταιρείες πάνω στη
διαµόρφωση της επιχειρηµατικής τους στρατηγικής, στη διαχείριση αλλαγών και τις
υπαλληλικές σχέσεις. Είµαι διαµεσολαβήτρια σε αστικές, εµπορικές και εργασιακές υποθέσεις.
Έχω εµπειρία στην καθοδήγηση στελεχών (executive coach) και νέων επιχειρηµατιών στα δύο
πρώτα έτη της επιχείρησης, σε συνεργασία µε το Princes Trust που παρέχει συµβουλευτική
υποστήριξη σε νέους ηλικίας 14 έως 30 ετών. Είµαι ανώτατο στέλεχος του τµήµατος
κατάρτισης του οµίλου ADRG και έχω εργαστεί σε όλη την Ευρώπη πάνω στην ανάπτυξη
προγραµµάτων κατάρτισης στη διαµεσολάβηση.
Έχω ειδίκευση σε θέµατα εκµάθησης και ανάπτυξης προγραµµάτων κατάρτισης στελεχών για
οργανισµούς στο Ηνωµένο Βασίλειο που αφορούν τα Επίπεδα 5 και 7 των CMI και ILM. Οι
δεξιότητες και η εµπειρία µου προέρχονται από ένα ευρύ πεδίο ρόλων σε διάφορους τοµείς και
πλαίσια τα τελευταία 35 χρόνια, καθώς εργάστηκα ως στέλεχος στον κλάδο της οικονοµίας,
του αστικού δικαίου, της µεταβίβασης ακινήτων και των κατασκευών.

CURRICULUM VITAE
Πριν ιδρύσω την δική µου Εταιρεία, ήµουν Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων για µία
Πολυεθνική Τράπεζα ftse 100 και αρµόδια για πάνω από 4.500 συναδέλφους στο Ηνωµένο
Βασίλειο και την Ινδία, µε κύριο στόχο την διαχείριση ενός ευρύτερου προγράµµατος αλλαγών,
διαπραγµατεύσεις µε τα συνδικάτα, συνεργασία συναδέλφων και επίλυση εργασιακών
διαφορών

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ LLOYDS
2005- 2011
Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναµικού – Τµήµα Υποθηκών και Scottish Widows Bank
Υπεύθυνη για 4.500 συναδέλφους στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ινδία. Σε συνεργασία µε τον
Διευθυντή Επιχειρήσεων διαµόρφωσα και ανέπτυξα το Mortgage Story, το οποίο αφορούσε
την στρατηγική στόχευση του νεοσύστατου οργανισµού, µε στόχο την ενσωµάτωση των
συναδέλφων και των εγκαταστάσεων όλων των Brands στο Ηνωµένο Βασίλειο, για την
δηµιουργία ενός ενιαίου πλαισίου υποθηκών για τον Όµιλο Lloyds Banking. Ενοποίηση του
Επιχειρησιακού Δικτύου από 23 σε 9 παραρτήµατα, µείωση δείκτη FTE κατά 1395,
εξοικονόµηση κόστους £34 εκατ., και αναδιάταξη των θέσεων 80% των συναδέλφων, µε
αποτέλεσµα βελτίωση στα αποτελέσµατα της έρευνας για τις απόψεις του προσωπικού από
68 σε 82 βαθµούς, και αυξηµένη ικανοποίηση πελατών. Αύξηση του Νet Promoter Score κατά
15. Υπεύθυνη για την στελέχωση, τις προσλήψεις και την εκπαίδευση του προσωπικού σε όλα
τα τηλεφωνικά κέντρα, που ασχολούνται µε εξαγορές έως και την τεχνική εξυπηρέτηση και
διαχείριση παραπόνων, στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ινδία.
Διαχείριση και ανάπτυξη µίας οµάδας 8 Επιχειρηµατικών Εταίρων στη Διαχείριση Ανθρωπίνων
Πόρων και Ειδικών σε Θέµατα Κατάρτισης & Ανάπτυξης σε όλα τα Τµήµατα Λιανικής.
HBOS Υπεύθυνη Προγράµµατος Αξιολόγησης
2005
Σχεδιασµός και διαχείριση υλοποίησης ενός ετήσιου προγράµµατος αξιολόγησης και ενός
συστήµατος διαχείρισης επιδόσεων για το Τµήµα Λιανικής – CLEAR.
Ανάπτυξη ελέγχων και προετοιµασία εγγράφων για την διευκόλυνση των συναντήσεων
αξιολόγησης όλων των οµάδων από τα Στελέχη της εταιρείας.
Η βαθµολόγηση συµµετοχής των συναδέλφων αυξήθηκε από το 72 στο 87 στην ερώτηση
«Κατανοώ πώς αξιολογούνται οι επιδόσεις µου».
Υπεύθυνη Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης (L & D)
2003 – 2005
Διαχείριση οµάδας 6 ειδικών L & D για την κάλυψη µίας ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής,
όσον αφορά τον έγκαιρο προγραµµατισµό των αναγκών όλων των εταιρειών της Περιφέρειας,
µέσω της παροχής αποτελεσµατικών λύσεων στον τοµέα του L & D.
Δηµιουργία, εκπαίδευση και ανάπτυξη του προγράµµατος Coaching for Growth για τους
Διευθυντές του δικτύου Λιανικής.

CURRICULUM VITAE
Υπεύθυνη προώθησης Τοπικών στελεχών - µέσω coaching, εποπτείας (shadowing) και
ανατροφοδότησης των εργαζοµένων σε όλες τις ανώτερες βαθµίδες
Δηµιουργία Προγράµµατος Ταλέντων (Talent Programme) για τα 50 καλύτερα στελέχη στο
Τµήµα Προϊόντων, στους εξής τοµείς: Στρατηγικός Σχεδιασµός, Οικονοµικά, Πληροφορική,
Μάρκετινγκ, Δεξιότητες Ηγεσίας και Αυτόνοµη Ανάπτυξη.
Λήψη πιστοποίησης για το Πρόγραµµα Πωλήσεων από το Ινστιτούτο Επαγγελµατικών
Πωλήσεων και προσωπική ενασχόληση µε την εκπαίδευση µίας οµάδας 8 Διευθυντών έως την
πιστοποίησή τους.
Εισαγωγή των Action Learning Sets.
Διαχείριση του Προγράµµατος Αποφοίτων µε την εισαγωγή οµάδων διασύνδεσης µε
σηµαντικά Πανεπιστήµια και µείωση του χρόνου επίτευξης Διευθυντικής θέσης κατά ένα έτος.
HRBP Περιοχή Midlands & East Anglia
2000-2002
Επιχειρηµατική Εταίρος του Περιφερειακού Διευθυντή µε ευθύνη για το δίκτυο
παραρτηµάτων και τη Ρύθµιση Πωλήσεων
Επίσης, αρµόδια για το πρόγραµµα επιχειρησιακής κατάρτισης της Περιφέρειας Midlands.
Διαχείριση 4 Περιφερειακών Υποδιευθυντών Κατάρτισης και µίας οµάδας 16 εκπαιδευτών, για
την κάλυψη του δικτύου Επιχειρηµατικών Κέντρων PLC, και των εταιρειών Halifax Estate
Agents και Colleys Surveyors.
Σχεδιασµός και υλοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης στις Πωλήσεις και το Μάνατζµεντ σε
όλη την χώρα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Halifax Property Services
1995 – 1999
Διευθύντρια Eκπαίδευσης για την Περιφέρεια Midlands, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδία.
Αρµόδια για οµάδα 8 εκπαιδευτών όσον αφορά τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη
εξειδικευµένων προγραµµάτων για πωλήσεις.
Εθνικό πρόγραµµα τεχνολογίας – Homefinder – συµµετοχή στον σχεδιασµό του συστήµατος
µε την Oracle, όπως και εκπαιδευτικού υλικού µε την χρήση τεχνικών επιταχυνόµενης
µάθησης.
Εκκίνηση ενός εθνικού πιλοτικού προγράµµατος µεταβίβασης (conveyancing) στην Halifax
PLC σε συνεργασία µε το δικηγορικό γραφείο Hammond Suddards Solicitors.
Συµµετοχή στον σχεδιασµό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση ενός Πρόγραµµα
Διαπραγµατεύσεων Πωλήσεων σε Εθνικό επίπεδο.
Διευθυντικό Στέλεχος – επιτυχής ίδρυση νέου Παραρτήµατος στο Wollaton, αρµόδια για όλες
τις προσλήψεις και το µάρκετινγκ, επίτευξη στόχου σε 6 µήνες. Μετάθεση στο Κεντρικό
Παράρτηµα της πόλης και διαχείριση οµάδας 15 ατόµων, και του τµήµατος υποθηκών.
PROPERTY LEEDS UK
Διευθύντρια Παραρτήµατος
Αρµόδια για στεγαστικά θέµατα, πώληση υποθηκών και µίσθωση ακινήτων.
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ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ THOMAS SOLICITORS
Διευθύντρια
Ίδρυση αλυσίδας µεσιτικών γραφείων στις περιφέρειες Nottinghamshire, Leicestershire και
Derbyshire.
Αρµόδια για πωλήσεις ακινήτων, µισθώσεις και για οικονοµικές υπηρεσίες.
S.J.B. Thomas & Co.
Συνεργάτης Μεταβιβάσεων – Ελεύθερη επαγγελµατίας
Αρµόδια για όλες τις δράσεις µάρκετινγκ και προώθησης για τα 5 γραφεία της εταιρείας.
Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός για franchising Νοµικής Βοήθειας.
Δικηγόρος Αστικού Δικαίου – Διαζύγια, αυτοκινητιστικά και συλλογή οφειλοµένων.
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Name: Pamela Whitehead Chartered FCIPD
ADRg & INADR Accredited Civil Commercial Workplace &
ODR Mediator
Professional/Academic Qualifications:
Life Coaching 2004
Business Coaching 2001
TMSDI – Team Profiling
Human Resource Management 2000 De Montfort University
Certificate in Training Practice 1998 Manchester
CIM 1992 Nottingham
Law 1975 Nottingham
ONC – Business Commerce 1972
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Professional Background
I am currently Director of PJW HR Consultancy working with companies to help shape their
business strategy manage change and employee relations. I am a civil commercial and
workplace mediator. I am an experienced executive coach and mentor new business start ups
for the first two years working with the Princes Trust to mentor young people from the age of
14 to 30. I am a senior member of the ADRG training faculty and have worked across Europe
developing mediation training
I am a learning and development specialist training leadership programmes for organisations
in the UK aligned to the CMI and ILM Level 5 and 7 . .My skills and experience have been
gained from a broad range of roles industries and cultures over the past thirty five working at
senior management levels within finance, civil law, property sales conveyancing and
manufacturing.
Just prior to setting up my own Company I was Head of Human Resources for a top ftse 100
Multinational Bank responsible for over 4,500 colleagues here in the UK and India where my
primary focus was on managing the broad change agenda, union negotiations, colleague
engagement and workplace dispute resolution.
LLOYDS BANKING GROUP
2005- 2011
Head of HR Mortgage Operations and Scottish Widows Bank
Responsible for 4,500 colleagues across the UK and India. In partnership with the Operations
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Director shaped and developed the Mortgage Story which served the strategic direction of the
newly formed organisation focusing on integration of colleagues and sites across all Brands in
the UK to form a unified Lloyds Banking Group mortgage team. Consolidated the Operations
site footprint moving from 23 to 9 achieving FTE Saving of 1395 realising a cost saving of £34
million with over 80% of colleagues re-deployed achieving an increase in colleague opinion
survey scores from 68 to 82 with an improved customer satisfaction Net Promoter Score
increase by 15. Responsible for resourcing, recruitment and training of all the call centres
handling acquisition through to servicing and complaints handling across the UK
and India.
Managed and developed a team of 8 HR Business Partners and L & D Specialists across all
Brands in Retail.
HBOS Head of Performance Culture

2005

Designed and managed the implementation of an annual performance review and
performance management system for the Retail Division – CLEAR
Developed Check-Ins/Development reviews and all supporting documentation enabling Senior
Managers to facilitate calibration sessions across teams.
Colleague engagement scores increased to 87 from 72 on 'I understand how my performance
is judged'
Head of Learning & Development
2005

2003 –

Managed a team of six L & D professionals covering a wide geographical spread ensuring the
needs of all businesses across the Region were met proactively by delivering a mix of effective
L & D solutions.
Introduced Coaching for Growth trained and developed Managers across the Retail network
Ownership for driving the Regions talent - coaching, shadowing and feedback to all Senior
Managers up to Executive level.
Launched Talent Programme to top 50 executives in Products – covering Strategic planning,
Finance, IT, Marketing, Leadership skills and self-development
Gained accreditation for the Sales Programme with the Institute of Professional Sales
personally tutored a group of 8 Managers through to qualification.
Introduced Action Learning Sets
Managed the Graduate Programme introducing campus liaison teams across key Universities
and reducing lead in time to Manager role by 1 year.
HRBP Midlands & East Anglia Region
2000-2002
Business Partner to Regional Director responsible for branch network and Regulated
Sales In addition responsible for operational training requirements for the Midlands Region.
Managed four Assistant Regional Training Managers and a team of 16 trainers covering the
PLC network Business Centres and Halifax Estate Agents including Colleys Surveyors
Designed and implemented Sales and Management training nationally.
EARLIER CAREER HISTORY
Halifax Property Services
1995 – 1999
Training Manager for Region covering the Midlands, Wales and Northern Ireland. Responsible
for a team of 8 trainers designing and delivering tailored sales programmes.
National technology project – Homefinder - involved in design of system with Oracle and
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training material using accelerated learning techniques.
Worked with Halifax PLC in the launch of a national conveyancing pilot in conjunction with
Hammond Suddards Solicitors.
Involved in the design implementation and evaluation of a National Sales Negotiator
Programme
Senior Manager – successfully launched new Branch in Wollaton responsible for all
recruitment and marketing reached market share within 6 months. Transferred to City Centre
Branch managing a team of 15 including the mortgage business.
PROPERTY LEEDS UK
Branch Manager
Responsible for all residential, mortgage sales and property lettings division.
THOMAS SOLICITORS
Director
Launched chain of estate agency departments covering Nottinghamshire Leicestershire and
Derbyshire. Responsible for property sales, lettings and financial services.
S.J.B. Thomas & Co.
Conveyancing Associate – Fee earner responsible for residential conveyancing
Responsible for all marketing and advertising across the 5 practices
Business Planning for Legal Aid franchising
Civil Litigation – Divorce, road traffic and debt collection

