KURS
Hvordan lede en
prosess til suksess

KURS I PROSESSLEDELSE
Prosessledelse handler om å løfte deltagerne til økt bevissthet og kunnskap om
hvilke endringer, valg og tiltak de må forholde seg til.
Kurset er en praktisk og konkret gjennomgang av hvordan du blir i stand til å
initiere, planlegge og styre prosesser i din egen bedrift. Stikkord for innholdet er
blant annet:
- Før prosessen
Prosessforståelse
Strukturering og dimensjonering
- I prosessen
Møte med deltagere og målfastsettelse
Rolleforståelse - Prosessleder og deltagere
Valg av riktig arbeidsform og framdrift
Praktisk verktøy og teknikker
Sikre tidsbruk og resultatoppnåelse
- Etter prosessen
Dokumentasjon og oppfølging av tiltak
Prosesslederens rolle er å fasilitere – lede, strukturere og tilrettelegge for de
som deltar i prosessen. Tilretteleggeren deltar ikke selv i innholdet i prosessen
med meninger og innsikt. Her er det valg av metode, verktøy, ordstyring,
kontroll med tiden og sikring av framdrift som er noen av de viktigste
bidragene.

Kursholder er Kolbjørn Nordvik. Han er en meget
erfaren kursholder. Kolbjørn er utdannet pedagog
og har jobbet med formidling i mer enn 20 år. I
tillegg har han jobbet som coach og rådgiver i
bedriftsmarkedet i 6 år. Prosessledelse er noe av
det han jobber mest med – og har erfaring fra
mange ulike bransjer og tema. Kolbjørn fokuserer
på å løfte prosessene ved hjelp av riktig metodikk,
praktiske verktøy – og med stort resultatfokus.
Prosessledelse skal føre til positive endringer.
Kolbjørn har også lang erfaring som
foredragsholder, lederutvikler, 1til1-coach og leder
av ulike workshops. Han er kjent for sin
engasjerende og energiske formidling av
faginnhold – skaper rom for aktiv deltagelse og
utvikling av de som deltar.
Praktisk info
Dato: xx.yy.2013
Kl. 09:00-15:00
Pris per deltager: xxxx,Påmelding til
Mobil: +47 950 70 845
E-post: marianne.danielsen@engasjertbyra.no

Engasjert byrå tilbyr et heldagskurs i Prosessledelse. Arbeidsformen vil veksle
mellom teori, diskusjoner og praktiske øvelser. Kursansvarlig er sertifisert NLPCoach og rådgiver – Kolbjørn Nordvik.

”Prosessledelse sikrer at du
oppnår resultatene.”
Engasjert Byrå, Thaulowgården, Olav Tryggvasons gt 42, 7011 Trondheim www.engasjertbyra.no

