Den krevende lederrollen
– hvem spør du om råd
når det blåser?
GRO EIDE – DIN MENTOR
Utfordringene som møter deg i lederrollen kan være like sterke og tydelige fra
styrerommet som fra egne medarbeidere eller mellomledere i organisasjonen.
Hvordan takler du forventningene som stilles til deg som leder? Lederrollen kan
også være en ensom posisjon. Du skal prestere og levere, tilrettelegge for
strategi, mål, kommunikasjon og motivasjon til en hel organisasjon. Hvem spør
du om råd når tiden er knapp og presset øker?
Gro Eide har lang erfaring i å kommunisere med toppledere i norske bedrifter.
Bransjene og forutsetningene kan være veldig forskjellige, men det finnes også
mange likhetstrekk. ”Som mentor er jeg din samtalepartner og rådgiver.
Utvikling av ambisjoner, rolleforståelse og gjennomføring av krevende valg kan
gjøres tryggere, enklere og sikrere etter tydelig dialog og avklarende
diskusjoner, ” sier Gro Eide.
Gro Eide er prosessleder og rådgiver i Engasjert Byrå og har lang yrkeserfaring
fra store, norske bedrifter som Telenor, SINTEF, SIVA og Olympiatoppen samt
den internasjonale, humanitære organisasjonen Right To Play. Hun har ledende
verv innen norsk idrett og en rekke styreverv. Gro har vært presseansvarlig i ni
olympiske leker og Media Director i både VM på ski i Trondheim og Oslo 2011.
Hun har flere mentorroller, blant annet i Global Future i regi av NHO.
Jobben hennes i Engasjert Byrå er å lede prosesser med fokus på endring,
foredrag, workshops, lederutvikling og mentoring i bedriftsmarkedet. Temaer
som er typiske for prosessene Gro leder er lederstøtte, kommunikasjon,
strategiutvikling, mediehåndtering og personlig utvikling. Gro har en direkte,
tydelig, klargjørende og handlingsorientert tilnærming med fokus på
forventningsavklaring, tydelige mål og resultater.
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Personlige fakta:
Prosessleder og rådgiver i Engasjert Byrå fra 2012
- Medieansvarlig langrenn, Norges Skiforbund
- Mentor NHO Global Future
- Kommunikasjonsdirektør Right To Play
- Presseattasje Olympiatoppen
- Pressetalskvinne Telenor AS
- Daglig leder Telenor Expo
- Informasjonssjef SIVA
Prosesser:
- Mentoring
- Prosessledelse
- PR og mediehåndtering
- Foredrag
- Workshops
- Prosjektledelse
- Rådgivning
- Styretrening
- Lederutvikling

Gro Eide er sertifisert NLP-Master Practitioner og under NLP Coach sertifisering.
Gro Eide jobber med bl.a. Danica Pensjon, Tech Damper og Olympiatoppen.
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