KURS
En medarbeidersamtale
full av muligheter –
forberedelsene avgjør
KOLBJØRN NORDVIK – KURS I MEDARBEIDERSAMTALER OG UTVIKLINGSSAMTALER
Medarbeidersamtalen er en gyllen mulighet til både å få kunnskap om deg selv
som leder og innsikt i hvordan de ansatte tenker om egen utvikling. Det krever
gode kommunikasjonsferdigheter og systematiske forberedelser fra deg som
leder – samtidig som den ansatte skal kjenne at dette er hans eller hennes
møte. I dette kurset går vi systematisk inn på hvordan du kan planlegge og
strukturere din side av medarbeidersamtalen. Ledere og mellomledere med
medarbeideransvar får en målrettet og praktisk innføring i hvordan samtalene
gir effekt for begge parter. Det kan være vanskelig å innrømme at medarbeidersamtalen er noe du gruer deg til som leder. Kurset tilrettelegger og bevisstgjør
rundt tema som:
-

Forventningsavklaringer
Personlig- og faglig utvikling
Feedback og åpenhet
Styrker og svakheter
Selvtillit og selvfølelse
Ansvar, måloppnåelse og resultatfokus

Kurset kan skreddersys og skaleres etter bedriftens behov. Det kan både
gjennomføres i grupper – eller som 1til1-oppfølging. Kurset kan også holdes på
engelsk.
Kolbjørn Nordvik har jobbet med formidling og motivasjon i mer enn 20 år.
Han er sertifisert NLP-Coach Master, utdannet pedagog, har jobbet som
konsulent og rådgiver i reklamebransjen. Kolbjørn har hatt styreverv i Den
Norske Coach Forening, Trondheim Markedsforening og Kreativt Forum.
I dag jobber han med kunder som IKEA, Danske Bank, Danica Pensjon, Rema
Distribusjon, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, AMFI-kjeden, Adresseavisen og
EMGS.

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

”Jeg får kundene til å overgå
sine egne forventninger”
Engasjert Byrå, Thaulowgården, Olav Tryggvasons gt 42, 7011 Trondheim www.engasjertbyra.no

