
 

 

 

 

 

 

 

Med mangeårig lederbakgrunn fra internasjonale og norske bedrifter i privat og offentlig 

virksomhet, og med fokus på kommunikasjon, bevisstgjøring, trening og 

organisasjonsutvikling - tilbyr vi et skreddersydd, proaktivt utviklingsprogram for bedrifter 

og organisasjoner som ønsker å sikre seg den beste utnyttelsen av sine flerkulturelle 
ressurser. 

 

Ellen Gjerde – mobilnr 911 05 952: 
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Torunn Ødegård – mobilnr 911 64 244: 

 

 

 

 

 

TVERRKULTURELL HANDLINGSKOMPETANSE 

WORKSHOPS, FOREDRAG, COACHING 

Mange har kunnskap om hva som trengs. 

Vi vet hvordan teorier og planer blir til konkret handling og 
mestring. 

 

 

 

 Snart 30 års erfaring gjennom eget firma, med fokus på 

kommunikasjon, ledelse og samarbeid 

 Kompetanse som rådgiver, profesjonell coach, kurs- og 

foredragsholder og mentor 

 Nisjekompetanse innen flerkulturelt samarbeid (LO, AOF, NITO, 

COOP) 

 5 års erfaring fra norsk-egyptisk selskap (forhandlinger, innkjøp, 

distribusjon, salg/markedsføring)  

 Fasilitering av prosesser som gjør at enkeltpersoner og grupper 

finner egen gjennomslagskraft, mening og mestring – spesielt ved 

endrings- og omstillingsprosesser. 

 5 års erfaring fra engasjementer hos tiltaksarrangører av NAV, som 

coach og veileder i enkeltsamtaler og i undervisning.  

 Kompetansekartlegging, realitetsorientering og personlig utvikling 
hos deltagere fra mange ulike kulturer 

      Med mer enn 20 år som leder og 15 år som konsulent har jeg bred    

erfaring innen: 

 Utvikling og fasilitering av prosesser for læring, kulturforståelse, 

utvikling og endring nasjonalt og internasjonalt  

 Ledelse, coaching, fasilitering, rådgivning og trening   

  Prosjekterfaring gjennom utvikling, gjennomføring og evaluering av  

prosjekt med ulik kompleksitet nasjonalt og internasjonalt  

 Strategisk og operativ kompetanse innen organisasjons- og 

personal-utviklingsfunksjoner  

 Spesielt i forhold til flerkulturell forståelse og samarbeid: 

- Sikkerhetskultur, utviklet prosess og program i samarb. med 

IFE (Institutt for Energiteknikk) og Kulturtolk 

- Politihøgskolen, del av lederprogram (i samarb. med 

Kulturtolk) 

- UEFA Euro 2012; Sveits, Polen, Ukraina (i samarb. med 

Kulturtolk) 

- IOC; teamtrening for interne ressurser, OL-prosjektressurser 

i forhold til Russland og Brasil (i samarb. med Kulturtolk)  


