Tema: Aktive verdier i rollen som lederassistent
•
Personlige verdier
•
Virksomhetens verdier
•
Aktive verdier i møte- og reisearrangementer
«Mitt navn er Ellen Mossin Olesen. Etter over 20 år som leder, vet jeg hvor viktig
en lederassistent er, knutepunktet, limet - kulturbæreren.
Jeg vet også at dine personlige verdier er en viktig driver fordi de betyr noe, at
det å være kjent med sine verdier gjør deg sterkere og tryggere i jobb hverdagen.
Spørsmålet er om du kjenner dine personlige verdier? Har du kjent på hva som
skjer med deg når dine verdier og det som betyr noe, utfordres? «
Har din virksomhet definerte verdier? Lever verdiene, eller er de bare fine ord på
papiret? Å arrangere møter er en meget god arena for å bevisstgjøre verdier å
gjøre verdiene levende. Har du lyst til å lære hvordan?
Ellen er verdiabassadør. Hun er gründer av en virksomhet, som ble bygget på
aktive verdier og en levende visjon. I hennes tid vokste virksomheten fra 1-350
medarbeidere og hadde omsatt for 1 milliard da hun pakket ryggsekken for å
reise på en Verdiekspedisjon. På sin Verdiekspedisjon har hun samlet data fra
virksomheter som har lykkes og oppga verdier i kulturen som årsak til hvorfor.
Skrevet om Ellen: https://ellenmossinolesen.no/skrevet-om-ellen
•
Takk for et fantastisk foredrag om verdier. Du gjennomførte med stor kraft og
ektehet. De små, men store ting som gjør en enorm forskjell i arbeidslivet.
•
Takk for et uforglemmelig foredrag. Du inspirerte og gav meg refleksjoner rundt
hvordan leve egne verdier i balanse med verdiene på jobben.
•
Anna Silje Oanæs Andersen Seksjonssjef Kommunikasjon hos BKK. Head of section
Communication: «Jeg hadde gleden av å være på et foredrag med Ellen Mossin Olesen i
forrige uke. Temaet var aktive verdier. Det gjorde inntrykk og mange refleksjoner i
etterkant. Ellen er en sjeldent engasjerende foredragsholder. Budskap om aktive verdier
treffer på en ekte og ærlig måte. Jeg tror virkelig på Ellen når hun understreker viktigheten
av å ha verdier som du styrer etter, både personlig og på jobben. Hennes mange historier og
uten tvil svært varierte leder- og omstillingserfaring gir hennes budskap svært stor
gjennomslagskraft. Du går ikke upåvirket fra hennes foredrag. Hun deler sjenerøst av egne
erfaringer og refleksjoner – og har tett og god dialog med publikum gjennom hele
foredraget. Hun kan varmt anbefales. We want more».

Lag deg en verdifull dag!
Alt godt fra Ellen
www.ellenmossinolesen.no
+47 90036292

«Med aktive verdier og en levende visjon er vi en forskjell på arbeidsplassen og i
samfunnet»
Du kan følge meg ved å legge igjen navn og e-post her: http://ellenmossinolesen.no/ og
du kan like siden min på Facebook
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