Vår kompetanse:

Konsulentnettverket Relasjonsledelse Norge

Vi leverer:

Vi har Norges beste kompetanse
innen Relasjonsledelse og
Relasjonskompetanse

Lederutviklingsprogram for offentlige
og private organisasjoner
Teambygging og konflikthåndtering

Vi er spesialister innen coaching,
veiledning og prestasjonshjelp
Vi har lang erfaring innen foredrag,
prosessledelse og lederutvikling

Foredrag om tema knyttet til
Jan Spurkelands ledelseslitteratur
Treningsprogram for grupper og
enkeltpersoner
Utdanning gjennom Relasjonsakademiet
Jan Spurkeland og Lederskolen AOF

Bøker av Jan Spurkeland

Relasjonsledelse
(2013)

Relasjonskompetanse
(2012)

Prestasjonshjelp
(2011)

Tilpasset ledelse
(2015)

Vi gjør ledere bedre og medarbeidere motiverte

Relasjonspedagogikk
(2011)

Jan Spurkeland

Hanne Kristin Rohde

Reinert Kamøy

Tjue års ledererfaring. Tolv års erfaring som toppleder i Oslopolitiet.
Lang erfaring som foredragsholder i offentlig og privat virksomhet.
Autorisert innen relasjonsledelse og relasjonskompetanse. Flere års erfaring
som mentor i leder-utviklingsprogram. Forfatter av flere kriminalbøker.

Lang erfaring med informasjonsteknologi, ledelse, team- og
organisasjonsutvikling og som gründer. Praktisk erfaring med og
utdanning innen coaching og teamutvikling samt endringsledelse fra
flere av Norges største bedrifter. Spesialitet innen konfliktløsning.

Mobil: +47 48 20 30 12
E-post: hk@hannekristinrohde.no
Hjemmeside: hannekristinrohde.no

Mobil: +47 45 48 68 14
E-post: reinert@kamoy.no
Hjemmeside: teamnordlys.no

Øyvind Røkenes

Lise Holsen

Prestasjonshjelper med praktisk ledererfaring innen personalledelse
og organisasjons- og lederutvikling . Videreutdaning innen Coaching,
veiledning og relasjonsledelse. Lang erfaring som foredaragsholder
i organisasjoner, bedrifter og på høyskoler.

Master i ledelse og lang erfaring som rektor, foredragsholder og
prosess-leder i utviklingsorienterte organisasjoner. Stilen hennes
er folkelig, og stoffet presenteres med eksempler som gjør teoriene
enkle å omsette i praksis.

Mobil: +47 91 58 75 11
E-post: oyvind@veilederen.org
Hjemmeside: veilederen.org

Mobil: +47 95 28 13 21
E-post: lise@connect-us.no
Hjemmeside: connect-us.no

Elin Gullesen Bratt

Nina Kramer Fromreide

Erfaren og engasjert prosessveileder og foredragsholder.  Utdannet
pedagog med videreutdanning i profesjonskunnskap, ledelse,
coacing, Relasjonsledelse. Sertifisert IO NLP coach. Bred erfaring
som leder og fra undervisning på høgskoler.

Lang erfaring som leder i private og offentlige virksomheter
og som ledertrener, coach, kursarrangør, foredragsholder og
foreleser. Master i ledelse. Universitetslektor i organisasjon og
ledelse.

Mobil: +47 99 58 99 44
E-post: elin@kreu.no
Hjemmeside: kreu.no

Mobil: +47 75 51 76 54
E-post: nina.fromreide@gmail.com
Hjemmesider: relasjonsledelse-norge.no

Marit Onshuus Lysebo

Jan Spurkeland

Lang erfaring som prosessveileder, foreleser og coach, og flere års
praktisk ledererfaring fra grunnskolen. Videreutdanning innen coaching, veiledning og relasjonsledelse, samt Master i ledelse fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i anvendt organsisasjonspsykologi.

Lang erfaring innen personalspørsmål, ledertrening og
organisasjonsutvikling i Statoil. Praktisk ledererfaring som rektor,
skolesjef og personalsjef. Forfatter av bøker innen ledelse, skole
og organisasjonsutvikling.

Mobil: +47 98 01 73 55
E-post: marit@macama.no
Hjemmesider: relasjonsledelse-norge.no

Mobil: +47 91 60 30 63
E-post: jspurkel@online.no
Hjemmesider: relasjonsledelse.no / relasjonsledelse-norge.no

