
DINE LEDERE 
ER NØKKELEN TIL 
ORGANISASJONENS 
SUKSESS

LEDERUTVIKLING



LEDERUTVIKLING

Virksomhetens ledere må identifiseres og utvikles slik  
at de kan drive endring og utvikling. Vi behøver ledere som 
muliggjør organisasjonsfleksibilitet.
I dagens marked preget av uforutsigbarhet og usikkerhet, opplever de fleste virksomheter 
mangel på engasjement hos medarbeidere, og arbeidsgivere står overfor stadig mer komplekse 
rammebetingelser. Vår forskning indikerer at lederne i nesten halvparten av alle virksomheter 
er uforberedt på å møte utfordringene de vil stå overfor de neste 3 til 5 årene. 
I tillegg har kun 6% av organisasjonene identifisert sine fremtidige ledere internt.

* Talent Management Accelerating Business Performance Survey.

46% av alle organisasjoner 
definerer mangel på fremtidige 
ledere som en av sine største 
bekymringer.*

87% av alle organisasjoner har 
ikke identifisert de lederne som i 
framtiden skal fylle sentrale roller.*

Right Management har en dokumentert og evidensbasert strategi for å identifisere fremtidige ledere 
og for å utvikle og styrke nødvendige lederkompetanser. Slik gjør vi lederne i stand til å gjennomføre 
bærekraftige endringer og legge til rette for å øke virksomhetens evne til å nå sine langsiktige målsettinger.



Ved å gi arbeidsstyrken og deres ledere autonomi og utviklingsmuligheter forkortes tiden 
fra ide til verdiøkning, og organisasjonens evne til endring og transformasjon økes. 

IDENTIFISERING OG UTVIKLING AV TALENTER
Organisasjoner bør ta kloke avgjørelser om hvordan de investerer i talentutvikling. Ved å bruke målrettet assessment av 
kandidaters lederpotensial, bistår vi virksomheter med å identifisere de talentene som med minst innsats lykkes i å vokse  
inn i lederroller. Slik øker vi verdien av organisasjonens HR-prosesser og knytter dem nærmere forretningsprosessene.

LEDERCOACHING
• Våre dokumenterte metoder har til hensikt å koble coaching med organisasjonens strategi, kultur, verdier og prosesser. 

Vi bruker avanserte verktøy og dokumenterte metoder som er basert på omfattende ledelsesforskning. Vår tilnærming til 
coaching gir de ansatte mulighet for vekst og utvikling og sikrer en god forankring mellom individets ønske om vekst og 
organisasjonens mål. 

• Vårt globale nettverk gir tilgang til mer enn 1000 coacher med bransjespesifikk innsikt. Dine ledere vil få tilgang til  
ressurser som styrker dem og gjøre dem i stand til å skape sterkere samsvar mellom virksomhetens mål,  
gjennomføring av bærekraftig endring og økt ledereffektivitet.

HVILKE LEDERKOMPETANSER TRENGER DINE LEDERE FOR Å LYKKES?

Vi bistår organisasjonens ledere gjennom å utvikle nødvendige kompetanser og kapabiliteter som er tilpasset 
virksomhetens forretningsstrategi. Vår ekspertise innen karriereledelse sikrer at lederne i organisasjonen har de 
ferdighetene de trenger for å lykkes i dagens usikre marked. 

Right Management har gjennom 35 års erfaring opparbeidet seg en unik erfaringsbase innen talent- og 
lederutvikling. Våre løsninger innen lederutvikling er faglig utformet for å identifisere ledertalentene med  
størst potensiale og for å utvikle de nødvendige kompetanser som er avgjørende for å skape økt produktivitet  
gjennom økt engasjement, bedre karrieremuligheter og en mer meningsfull hverdag innad i organisasjonen.  
Våre løsninger for lederutvikling inkluderer:



Sammenhengen mellom effektiv ledelse og medarbeidernes 
engasjement (og dermed verdiskaping) er godt dokumentert  
i vår egen og generell organisasjonspsykologisk forskning.  
74% av organisasjonens medarbeidere som skårer «høyt»  
på engasjement, vurderte sin nærmeste leder positivt. *

86% av virksomhetene mener de ikke har en god plan for  
utvikling av ledere. Right Management bistår organisasjoner  
med å identifisere og utvikle fremtidens ledere for å sikre at 
virksomheten lykkes bedre med sine strategiske målsettinger.

2/3 av det som driver den enkeltes engasjement 
er knyttet opp mot karrieresamtaler.*
* Right Management Employee Engagement Study

BLI MED I DISKUSJONEN ONLINE

www.rightmanagement.no 

www.linkedin.com/company/ 
right-management-norway

www.facebook.com/
rightmanagementnorway 

Right Management er globale eksperter innen karriere- og talentutvikling og en del av ManpowerGroup. Vi bistår virksomheter med å bli mer 
fleksible, attraktive og innovative ved å bygge en kultur for karriereledelse som motiverer og engasjerer mennesker, og gir den enkelte medarbeider 
mulighet til å øke sin attraktivitet og verdi gjennom hele karrieren. Vi bistår organisasjoner med å tilpasse talentstrategien til forretningsstrategien 
gjennom vår ekspertise i organisatorisk effektivitet, karriereledelse og individuell utvikling, slik at de effektivt kan konkurrere i dagens skiftende 
marked. Vår tilnærming er basert på det faktum at når enkeltpersoner lykke, lykkes organisasjonen. Gjennom 35 års erfaring har vi identifisert 
utfordringene i arbeidslivet og har utviklet innovative, globale metoder og løsninger. Les mer på www.rightmanagement.no.
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