Hvordan forhandle
individuell lønn med dine
medarbeidere?
KOLBJØRN NORDVIK – LEDELSE OG INDIVIDUELLE LØNNSFORHANDLINGER
Mange ledere og mellomledere med medarbeideransvar synes det er krevende
å vite hvordan og hva som bør være innholdet i en individuell lønnsforhandling.
Planlegging, valg av innhold, forskjeller og ulikheter som både skal kunne
argumenteres for til egen ledelse, til styre og til andre ansatte inngår som en
del av dette kurset. Her er det skreddersøm som tar utgangspunkt i bransje og
bedriftsinterne forhold. Målet er gi en praktisk og handlingsorientert innføring i
hvordan ledere kan planlegge og trene på lønnssamtaler. Det er absolutt verdt
å holde lønnssamtaler separat fra medarbeidersamtaler.
Kolbjørn Nordvik har jobbet med formidling i mer enn 20 år. Nå er han partner,
bedriftsrådgiver og sertifisert NLP-Coach i Engasjert Byrå.
”- Menneskene i en bedrift er den største ressursen og den mest avgjørende
suksessfaktoren. Det å kunne gjennomføre individuelle lønnsforhandlinger, gir
bedriften, ledelsen og den ansatte mulighet til å avklare:
- Gjensidige forventninger
- Feedback
- Økonomisk styring og kontroll
- Personlig utvikling
Lønn er sjeldent den største årsaken til en medarbeiders motivasjon – men den er et
meget tydelig signal som kan utgjøre en forskjell.”
Kolbjørn Nordvik er sertifisert NLP-Coach Master – og jobber med kunder som
IKEA, Danske Bank, Danica Pensjon, Rema Distribusjon, Adresseavisen, SINTEF
og Kongsberg Maritime og EMGS.
Kurset kan også holdes på engelsk.

NLP-coach Kolbjørn Nordvik
Kontaktinformasjon: Engasjert Byrå
Mobil: +47 934 15 521
E-post: kolbjorn.nordvik@engasjertbyra.no
tw@kolbyone
Personlige fakta:
Medeier i Engasjert Byrå fra 2009
- Cand Mag ved NTNU
- 5 år som lærer i videregående skole
- 2 år som lærer på IT-Akademiet
- 6 år som tekstforfatter/konsulent
- 4 år som coach i bedriftsmarkedet
- Sertifisert Coach Master NLP
Prosesser:
- 1-1 coaching
- Foredrag
- Workshoper
- Verdiverksted
- Gruppecoaching
- Rådgivning
- Kurs
- Salgstrening
- Konflikthåndtering
- Kommunikasjonstrening
- Lederutvikling
- Omstilling/karrierecoaching
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