
Kvaliteten i jobbrollen din blir mye bedre, til glede for deg, dine kollegaer og din 

arbeidsgiver

Alle sier personlighet er viktig, men ingen har verktøy til å jobbe med den. Det får 

du av meg

For mange har dette tema vært starten på en fantastisk reise

Jeg har jobbet som leder og lederutvikling i over 30 år, 10 
av de i IBM EMEA (Europa/Midt-Østen/Afrika)

Utviklet og levert nasjonale og internasjonale programmer 
for ledere på alle nivåer i organisasjoner
Utviklet mer enn 5000 ledere og har over 2000 
coachingsamtalar med ledere og nøkkelmedarbeidere

Jeg forteller hvordan du ivaretar medarbeideres motivasjon 
og produktivitet, og hvordan du blir en mester på webmøter 
og digitale verktøy

Jeg har kunnskap om det forskning sier, og lang erfaring i 
utøvelsen av det samme

Du får også et veiledningshefte i fjernledelse med nyttige 
råd og tips til ledere Hva med et turforedrag, et 

avbrekk i møteagendaen?

Et foredrag krydret med 
historier om mennesker og 
opplevelser godt egnet for 

gode refleksjoner både 
relatert til egen jobbrolle og 

teamet du er en del av

Som ekspedisjonsleder eller 
alene på ekspedisjon 
formidler jeg erfaringer 

overførbare til arbeidslivet. 
Det handler om planlegging, 

personlighet og lidenskap

FOREDRAG/ 
WORKSHOP

Atle Trodal www.trodal.no atle@trodal.no + 47 92 28 99 57

Fjernledelse og hjemmekontor
Jeg har bakgrunn som direktør og lederutvikler i IBM, i en tid da 7 av 
10 IBM-ledere jobbet med fjernledelse

Din personlighet på jobb: GULLGRUVE eller FALLGRUVE?
Personligheten er sjefen i ditt liv. Ønsker du å fremstå med trygghet, tyngde og 
tillit? Da må du ha god kunnskap om egen personlighet

Turforedrag

Slik får du kvalitet i din lederrolle

Om grunnmuren i god ledelse. Du får effektive verktøy du umiddelbart kan ta 
i bruk for å skape engasjement og god måloppnåelse

https://www.trodal.no/foredrag
https://www.trodal.no/foredrag
https://www.trodal.no/foredrag
https://www.trodal.no/foredrag


Boken «Refleksjoner til ettertanke» kan 
også være en god katalysator til å 
forbedre fokuset i egen refleksjon

Årets turleder i Hvitserk.
Nordens største turselskap for 

turer og ekspedisjoner med max. 
opplevelse.

www.hvitserk.no 

Medlem av:

Atle Trodal www.trodal.no atle@trodal.no + 47 92 28 99 57

FOREDRAG/ 
WORKSHOP

 Mer om foredrag/workshop:

FLERE FOREDRAG/WORKSHOP:

Motivasjon, få et språk rundt begrepet motivasjon 
Motivasjon er den enkeltfaktor som påvirker måloppnåelse mest, det er mye forskning som bekrefter det. 
Utfordringen er at ordet motivasjon i seg selv ikke kan brukes til stor annet enn festtaler. Byggeklossene 
som motivasjon er bygget opp av derimot, er perfekte å bruke og de gir alle stor mening. I foredraget/
workshopen forteller jeg hva dette handler om og hvordan du skal bruke disse byggeklossene. Alle får 
materiell til bruk for å kartlegge både egen og medarbeidere/kollegaer sin motivasjon.

Refleksjon = Ditt sterkeste virkemiddel for egen utvikling
Forskning viser at de som har suksess, de som får ting gjort, bruker refleksjon som et aktivt verktøy.
Alle reflekterer litt derfor er vi i utvikling, men potensialet er vi langt fra å utnytte.
Arbeidslivet og privatlivet krever mye av oss, og ønsker vi å utnytte vår kapasitet og kvalitet er det kun mulig 
gjennom å bruke refleksjon som verktøy i egen utvikling. Foredraget/workshopen vil fortelle deg hvordan.
Boken Refleksjoner til ettertanke kan være en god katalysator til å forbedre kvaliteten i egen refleksjon.

Gode digitale møter (jeg har laget NITO sitt kurs «Gode digitale møter»)
Alle er enig i at møter ansikt til ansikt er best, men digitale møter er et godt alternativ når fysiske møter blir 
vanskelig å gjennomføre.
Gjort på digitale møters premisser er det en fantastisk møteplattform og jeg kan fortelle hvordan du kan få digitale 
møter til å skinne i din organisasjon.
I mange situasjoner er et digitalt møte bedre enn et fysisk møte, jeg forteller hvilke og hvorfor.

30 minutters digital inspirasjon. 40 temaer relevant for leder- & avd.møter.   
Ta kontakt for en hyggelig prat eller send meg en e-post. Jeg er ganske så sikker på at jeg har et tema relevant 
for deg og din avdeling. 

https://www.trodal.no/products/87141-Bok-Refleksjoner-til-ettertanke
https://www.hvitserk.no/
https://www.hvitserk.no/



