


OM OSS

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Mats Kristensen

• Spesialist på teknologibasert lederutvikling

• Partner og lederutvikler i Leadership Weekly

• Redaktør for Leadership Monthly

• HR-nettverksleder for EGN

• Foredragsholder for Athena

• Forfatter for Gyldendal Akademiske – «digitalisering av 

HR»

Bastian Lie-Nielsen 

 Non-stop engasjement i 22 år 

som lederutvikler. 

 Tidligere studiesjef for MBA 

og MSc ved BI, 

 Høyskolelektor II, foreleser og 

sensor i 12 ulike fag. 

 Operativ ledererfaring og 

ellers som Managing partner 

vært ansvarlig for nærmere 

hundre 

lederutviklingsprosjekter i 

offentlig og privat sektor -også 

internasjonalt.

 Ledet to tidligere konsortier

 Utdannet siviløkonom MBA og 

kommunikolog.

http://www.leadershipweekly.com/
http://www.leadershipmonthly.com/
http://www.leadershipmonthly.com/
https://www.egn.no/innsikt/mot-nettverksleder-mats-kristensen
https://www.athenas.no/flx/foredragsholdere/mats-kristensen/
https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/OEkonomi-og-administrasjon/Organisasjon-ledelse/HR-boka


Ikke noe problem! Her hos oss er 

lederutviklingen helt integrert i 

jobben – læringen foregår 

nærmest uten at du merker det. 

Helt perfekt!

Jeg har endelig fått mulighet til å 

delta på lederutvikling, men jeg har 

egentlig ikke tid. Hva gjør jeg?





Vi vil forenkle, forbedre, og fornye
ledertrening med teknologi





Hvis flere samler ressurser i ett felles
prosjekt med samme mål, og deler

kunnskap vil alle få mer igjen



Gjennom et konsortium vil vi
skape et unikt nettverk som deler, utfordrer,

tester og utvikler verktøy for fremtidens ledere



Gjennom et konsortium vil vi
sikre ressurser til å skape teknologisk

innsikt, forståelse og kompetanse på tvers av virksomheter



Gjennom et konsortium vil vi

skape et laboratorium med nysgjerrig utvikling
og utprøving i ordinære omgivelser



• Uvisshet om resultater

• Uforutsigbarhet

• Vekslende roller og ansvar

• Prøve og feile

• Team og nettverk

• Radikal innovasjon

Når vi skal 
skape noe nytt

kreves mot



15 virksomheter

Kjerneteam

6 workshops pr år

Dokumentasjon og analyser

2 år



Du brenner for lederutvikling i din virksomhet og vil gå foran

Du ønsker å dra nytte av det skiftet som ny teknologi muliggjør

Du vil spille en viktig rolle i møtet mellom lederutvikling og teknologi

Du ønsker å få informasjon, kunnskap og erfaringer fra andre – og også dele selv

Vi ønsker en tverrfaglig sammensatt gruppe deltakere fra ulike bransjer.

Vil du være med?

Meld din interesse på 22 500 900 eller skriv til 

mats@leadershipweekly.no eller 

bastian@kmc.no 

VI SØKER VIRKSOMHETER MED AMBISJONER


