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Jeg brenner for å være med å bidra til 
utvikling av nye ledere. Bidra til å bygge opp 
den personlige trygghet og kompetanse man 
må ha for å kunne mestre og være motivert til 
en  ny hverdag som leder.

inger@mestiva.no

48 29 70 84

Brattbakken 1, 4517 Mandal

www.mestiva.no

For deg som er 
Førstegangsleder, 

eller helt ny i 
lederrollen

Vi kickstarter dine resultater 
som ny leder

Inger Alice Vatne

Sertifisert Master Motivator og motivasjonsanalytiker
Autorisert bruker av JTI, Jungs Type Index, analyser 
og Team kompass
LEAN, Black Belt
NLP Executive Coach

Medlem i den DNCF (den norske coachforening)

Coaching er en løsningsorientert prosess
som handler om å hente ut det beste i deg
og frigjøre og utvikle ditt potensiale.
Du er så mye mer enn du tror! Du har alle
de ressursene, mulighetene og svarene som
skal til for å utvikle deg, vokse og nå dine
drømmer og mål.

Ønsker du å utvikle deg som leder?
Vil du bli bedre på å kommunisere og være 
rustet til å løse konflikter?  

En ledercoach er en «sparringpartner» som 
bevisstgjør deg som leder gjennom å 
fokusere på verdier, motivasjon og 
handling.
Ledercoaching vil gi deg verktøyene for å 
kommunisere mer effektivt og 
løsningsorientert, skape et miljø for vekst 
og forandring og hjelpe deg til å holde 
riktig fokus.
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MESTIVA
Jobber med å utvikle bedriftens  ledere 

på forskjellige platformer:

Bedriftsinterne kurs

Onlinekurs

Ledercoaching

Grupecoaching

Foredrag

JTI

TENK NYTT       
TENK HELHET

GJØR DET SOM VIRKER

• Vær en god hverdagsleder er et 
enkelt, praktisk kurs for deg som vil 
være en dyktig leder som mange vil 
elske å jobbe for. 

• Kurset retter seg mot deg som er ny 
som leder og som kjenner på at du 
trenger å vite mer om hvordan du skal 
lede deg selv, OG andre for å oppnå 
de resultatene som forventes av deg.

• Kurset er på 6 moduler og tilbys 
bedriftsinternt og webbasert. Kurset 
tilbyr personlig JTI (Jungs Type 
Indikator) analyse og 1-1 coaching.

Etter endt kurs er du nå topp motivert
og gleder deg til å gå på jobb. Du har all
selvfølelse og trygghet som du trenger i
lederhverdag. Du vet hva du står for, og
det vet dine medarbeidere også.

Inger Vatne holdt et meget interessant foredrag på
Akselerator I Sør 29’ende Oktober 2020, med tittelen " 

Det indre liv styrer ytre suksess". Dette er et viktig tema
som alle bør tenke nøye gjennom. De fleste glemmer
seg selv i en hektisk hverdag og bør i mye større grad ta 
vare på seg selv, for da er veien til suksess kortere-

Jeg kan gi Inger de beste referanser og alle som hørte
foredraget tror jeg vil si det sammen.”

Takk til Inger!

Tor Henning Ramfjord

Managing Partner
Moment Holding AS

Høsten 2018 engasjerte vi Mestiva og Inger Vatne til et 
kurs for våre mellomledere. Kurset var på 5 dager med 
oppgaver mellom hver gang. Dette gjorde kurset veldig 
matnyttig og konsruktivt. Vi var 9 deltakere og Inger fikk 

topp score på gjennomføring av kurset.
I ettertid opplever vi ny giv og arbeidsglede. Samtlige 
ledere sier de motiverte og har fått større tro og trygghet 

på seg selv som individ og leder

Joachim Kerim
Produksjonsleder
Amento

Ledertrening:


