
Vi tilbyr tjenester innen rekruttering, søk og utvelgelse, organisasjonsutvikling, ombordstigning, styringsstøtte, restrukturering, 
utplassering og ledelse for utleie. Vår omfattende ledelseserfaring og nettverk fra en rekke bedrifter og næringer gjør oss 
i stand til å bistå bedrifter, ledere og eiere med lønnsom forretningsutvikling, effektiv forandring og karriereveiledning. Vi 
fokuserer på å sikre at bedrifter og folk lykkes i å ta fremskrittet. Kunder vil dra nytte av våre verdier - nysgjerrig, sjenerøs og 
kompetent. Som din foretrukne HR-partner er vi klar til å hjelpe deg!

www.hrgruppen.net

Hva er Lederstøtte?
Lederstøtte er avtalte og bevisste prosesser, metoder og program som har som mål å utvikle 
trygge og tydelige ledere som trives med å være leder. Det kan innebære individuell coaching, 
gruppeprosesser og program for team og organisasjoner. 

Vi legger stor vekt på at det vi gjør er forankret både i forskning og beste praksis, samt i 
virksomhetens mål, strategier og verdier. 

Hvorfor velge HR Gruppen?
Vi har sertifiserte coacher og partnere med lang erfaring fra næringslivet – både som leder og 
som konsulent. 
Våre rådgivere er sertifiserte testbrukere på et stort utvalg av tester knyttet til personlighet, 
evner, motivasjon, atferd og team. 

For å yte sitt beste, kan ledere og fagfolk ha behov for et eksternt og uhildet perspektiv på egen 
ledergjerning. Våre erfarne rådgivere yter profesjonell coaching i en samarbeidsrelasjon som 
strekker seg over tid.

Ledelse er litt talent – og mye trening!
En leder skal oppleve lederrollen som givende og virksomheten skal oppleve at lederen er et 
viktig bidrag for å nå strategier og mål. For å klare dette må leder også bidra til å skape en 
meningsfull hverdag for sine medarbeidere.  

Vi benytter ikke standardiserte programmer, men skreddersyr opplegg for effektiv læring og 
utvikling i organisasjonen. Kundens behov er alltid styrende og vårt mål er at programmene 
alltid skal gi en effekt i hverdagen. 

Gjennom aktiv lederstøtte hjelper vi ledere og ledergrupper til å bli tryggere i egne roller, 
bli bedre på å kommunisere gjensidige forventninger, ønsker og tilbakemeldinger og ta mer 
bevisste valg. Vi jobber med leders personlighet og atferd, kommunikasjon og selvinnsikt og vi 
setter sammen gruppeprofiler for å jobbe med dynamikk og samspill i gruppen.  

I et program vil ofte samlingene være de primære læringsarenaene. I tillegg benytter vi arbeid i 
basisgrupper og sparringspar, hjemmeoppgaver knyttet til egen arbeidssituasjon og individuell 
refleksjon. 

LEDERSTØTTE

Utvikling av ledere, team, 
medarbeidere og organisasjoner

Coaching av ledere

Teamutvikling og 
teambygging

Konflikthåndtering

Fasilitering og 
prosesstøtte

Ferdighetstrening

Trening av interne 
coacher

Foredrag om coaching


