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Ambisiøs tittel på mitt første blogginnlegg.
Karriereveilednings- og omstillingsbransjen er vel ikke den som er mest kjent for nye
tanker. Det finnes faktisk profesjonelle aktører som leverer i store volum etter de samme
konseptene som var nye og anerkjente på begynnelsen av 90 tallet.
I denne bloggen ønsker jeg å presentere litt annerledes og, innimellom, også noen nye
tanker. Jeg er langt fra så ambisiøs at det er bare mine tanker som skal komme frem - men
jeg er ikke redd for å bruke min erfaring gjennom snart 30 år for å bidra til at kanskje
enkelte kan få noen nye tanker om sine egne karrieremuligheter og sine behov og
muligheter for omstilling.
Jeg er ikke en type som har lett for å se opp til andre mennesker for hvem de er eller hva
de har gjort.
Selv om jeg ikke har noen idoler, så er det opp gjennom livet mange mennesker som har
imponert meg med det de har gjort. Å bli imponert har gitt meg ettertanke, refleksjon og
ofte glede - men sjelden handling.
Handling foretar jeg derimot når jeg blir inspirert. For meg handler inspirasjon om at det
utløser noen behov i meg som jeg ser at jeg kan ta tak i.
Som mennesker er vi forskjellige og inspireres av forskjellige ting. Noen blir inspirert av å
se noe vakkert, høre flott musikk, spise god mat eller trekke frisk luft og se at det spirer og
gror i naturen.
Jeg er så heldig at jeg blir inspirert av mennesker - i alle mulige sammenhenger.
Den siste tiden er det spesielt 3 mennesker som har inspirert meg det lille ekstra.
De har alle brukt seg selv og sine personlige erfaringer, både privat og profesjonelt, og
deler dette med verden.

Deres evne til å snu litt på vedtatte sannheter, gjøre ting annerledes - nye tanker - har
inspirert meg.
Hva er da mer naturlig enn å presentere mine inspirasjonskilder som et første innlegg ?
Verdiekspedisjonen

(Bilde fra hjemmesiden til www.ellenmossinolesen.no)
Ellen Mossin Olesen er en tidligere kollega og i en periode også min sjef. Ellen så
allerede for 13-14 år siden at ting kunne gjøres annerledes for å bidra til at arbeidsledige
skulle få innpass i arbeidslivet.
Hun etablerte Reaktorskolen i 2003 og oppnådde fantastiske resultater, både økonomisk og
i forhold til å bidra overfor arbeidsledige, NAV og bedrifter.
I dag har hun solgt seg ut og virksomheten har nye eiere og byttet navn til Joblearn, men
med utgangspunkt i Ellens ideer og filosofi har virksomheten blitt en av de største og mest
toneangivende private aktørene i forhold til arbeidsmarkedsopplæring - og ikke langt unna
kr. 200 millioner i omsetning.
Jeg hadde gleden av å jobbe sammen med Ellen i et par års tid i hennes ledergruppe for 6-7
år siden. Jeg opplevde Ellen som en annerledes leder. Målrettet visjonær.

Hun hadde en dypere mening med å drive virksomheten. Verdier sto svært høyt på
agendaen.
For meg har ofte virksomheters verdier vært vakre ord som «noen» hadde kommet frem til
og presentert som en sannhet som de ansatte skal jobbe etter - uten at de ansatte
nødvendigvis hadde noe forhold til verdien utover det som stod skrevet i en brosjyre eller
var limt opp på veggen.
Med Ellen var det annerledes - og nå har hun vært rundt i verden på en verdiekspedisjon
for å lære.
Hun ville lære om hvordan ulike bedrifter utviklet, implementerte og brukte sine verdier
for å oppnå suksess. Både små og store bedrifter i I-land og U-land ble besøkt.
Makan til utfordring - modig dame, tenkte jeg. Vil hun virkelig få utbytte av å reise rundt i
verden på egenhånd på den måten?
Og jammen gjorde hun det.
Ellen har kommet hjem igjen og gjennom blogg, foredrag og veiledning bidrar hun til at
enkeltpersoner, ledere og virksomheter kan få ta del i - og lære av - hvordan vellykkede
bedrifter har brukt verdier som et viktig verktøy i å bygge kultur og skapt resultater.
Jeg er inspirert av det motet Ellen har utvist, den nysgjerrigheten hun har og den
fantastiske evnen hun har til åpent å dele sin kunnskap og erfaring med oss her hjemme på
berget - vi som er «best i verden», selv om vi ikke alltid vet hvorfor og hvordan vi er det her har vi mye å lære.
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