Fra september 2018 har vi fått inn kompetanse på
rekrutteringsfaget i Nye Høyder.
Fra september, er Svein Gunnar Bergvin en del av «laget» Nye Høyder - hvor han
vil jobbe med rekruttering, primært av mellomledere og operative stillinger med
merkantil profil uten noen spesielle bransjefokus.
Nye Høyder har så langt jobbet primært med organisasjon- og lederutvikling, med fokus på
«adferdsøkonomi/-vitenskap». Atferdsøkonomi (engelsk behavioral economics) er en
vitenskap som studerer hvordan individer foretar økonomiske beslutninger i praksis.
Eller - Atferdsvitenskap er det vitenskapelige studie av hvorfor gjør vi som vi gjør.
All menneskelig aktivitet, også den som forekommer inne i oss, er atferd; men i motsetning til
psykologiske teorier forutsetter atferdsvitenskapen ikke at atferd starter inne i oss. Indre atferd
er ikke årsak til ytre atferd. Når atferdsvitenskapen anvendes ved å tilrettelegge
forsterkningsbetingelser, så skjer det altså fort endringer i atferd hos dem som er involvert
Dette er jo situasjonen og utfordringen for de aller fleste organisasjoner og bedrifter, hvorfor
gjør vi som vi gjør ikke minst blir lederatferden viktig for utvikling og måloppnåelse for
organisasjonen eller bedriften. Hvordan skal vi da også rekruttere «nye spillere» på laget – slik
at selskapet oppnår de mål man har satte seg gjennom den organisasjonen man har.
Riktige ledere, selgere, saksbehandlere eller prosjektledere blir da avgjørende i slike
sammenhenger.
Derfor synes vi i Nye Høyder det er spennende å få med en kollega på laget som kan bistå både
nye og gamle kunder med «riktig spiller» og i tillegg kan vi i Nye Høyder som partner bidra til
å utvikle både «spillestil» og «lagkultur» slik at laget er spisset og tydelig i formasjon og
handling når man spiller kampen.
Ta gjerne kontakt med oss for å høre mer hva vi kan gjøre for din organisasjon:
Svein Gunnar Bergvin, Senior Rekrutterer, svein.gunnar@nyenoyder.no, tlf 400 11 425
Ketil S.Jansen, Partner/Senior rådgiver OU, ketil@nyehoyder.no, tlf. 479 32 100
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