Skap effektive styrer og
team som jobber sammen
for selskapets mål
GRO EIDE – DIN PROSESSLEDER
Hvordan ta ut potensialet i dine lederteam og styreressurser?
Når styrer og andre prosjekt- eller lederteam etableres eller endres blir
sammensettingen av mennesker forfriskende ny. Men ofte fortsetter slike team
gjerne ufortrødent videre i den eksisterende styringskulturen. Hvorfor ikke
“sette teamet” på nytt og avklare nye forventninger og muligheter til både deg
selv, medlemmene og den som leder gruppen? Kjenner du deg igjen som
styremedlem eller deltaker i prosjekt- eller lederteam er dette noe for deg. En
”utenforstående” prosessleder vil ha mulighet til å stille helt andre og
utdypende spørsmål og skape større åpenhet enn en ”intern” leder som har
ledet på samme måte i årevis. Skal du skape endring må du gjøre noe
annerledes! Hvorfor ikke starte nå?
Vi i Engasjert Byrå ser det som hensiktsmessig å kjøre prosess på forventninger
og rolleavklaring som skaper rom og vilje for åpenhet, tydelighet og motivasjon
– både overfor eksisterende og nye styremedlemmer. Forankring og eierskap til
verdier og spilleregler skaper åpenhet, avklaring og dermed effektivitet for
selskapet.
Gro Eide har bred erfaring i å kjøre prosesser i både nyinnsatte styrer og
etablerte team der formålet er å skape effektivitet og motivasjon fra dag én.
Alle har med seg sine erfaringer, sin kompetanse og sine personlige egenskaper
og ferdigheter inn i det nye teamet. En inkluderende prosess gjør at alle styrets
medlemmer får et tydelig eierskap og en klar forståelse for hvilke ressurser
man har tilgjengelig, mandat, mål, omforente spilleregler og hvilken kultur man
ønsker i teamet. Gro Eide har en direkte, tydelig, klargjørende og
handlingsorientert tilnærming med fokus på forventningsavklaring, tydelige
mål og resultater. 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.
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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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