
SUSANNE NORVELL
E-post: susanne@hrstodkompetens.se
Mobil: 010-492 73 00
Adress: Östermovägen 33, 854 62 Sundsvall

HR Stöd & Kompetens – maximerar samarbete, engagemang & jämställdhet i ditt företag

Maximera 
dina styrkor
Se engagemang, motivation  

och resultat växa

FOKUSERAR DU PÅ STYRKOR ELLER SVAGHETER?

Tänk om du och dina medarbetare fick göra det ni är bra på varje 

dag. Motivationen och engagemanget skulle öka och glädjen skulle 

smitta av sig på alla runt omkring.

Ofta fokuserar vi på problem, brister och svagheter. Inte lika ofta 

tänker vi på vad vi faktiskt är bra på och vilka styrkor vi har. 

De chefer som jag jobbat med genom åren tycker att det är otro-

ligt upplyftande att se på sig själv med nya ögon. Plötsligt inser de 

att de kan få mycket mer glädje och lätthet i sitt ledarskap genom att 

i större utsträckning använda det som de är naturligt bra på. 

Jag brinner för att utveckla människor och företag. 

Nu delar jag med mig av mina bästa tips till dig! 

Jag som bjuder in dig heter Susanne Norvell och driver  

HR Stöd & Kompetens. 

Välkommen!

datum:  Tisdag 12 mars 2019 

tid:  8.00 – 9.00 (Frukost från 7.30) 

Plats:  Scandic City, Trädgårdsgatan 31-33 

Anmäl dig till susanne@hrstodkompetens.se 

senast den 7 mars 2019. 

Gå gärna in på hrstodkompetens.se för mer info. 

Susanne Norvell är certifierad coach 

i metoden ”Clifton StrengthsFinder”, 

framtagen av psykologen Donald 

Clifton. Metoden används för att ta 

fram dina förmågor, dina topp 5 eller 

samtliga 34 stycken, som med rätt 

användning blir dina styrkor. 

”Susanne är 
inspirerande, 

lättsam, kunnig och 
medryckande att 

lyssna på”

Föreläsningen görs i samarbete med 
Scandic City som bjuder på frukost. 

Profilera är ett ledande profilföretag från 
Umeå, med kunder i hela Sverige, och som 
hittar kreativa och smarta produkter till 
dina ändamål.

OBS! 
Föreläsningen är 

kostnadsfri. Men vid 
utebliven ankomst 

debiteras 
395 kr.


