LEDERNE –
TYDELIG.
INKLUDERENDE.
TROVERDIG.

Hvem er LEDERNE?

Dette får du som medlem av LEDERNE:

Lederne er en partipolitisk uavhengig
organisasjon for ledere i norsk arbeidsliv.
I mer enn 100 år har Lederne støttet
medlemmene våre når de trenger det.
Det skal vi fortsette med.

Vi ivaretar interessene til våre
medlemmer og tilbyr faglig utvikling
gjennom gratis kurs og seminarer.
Du får tilgang til et profesjonelt
nettverk av hyggelige folk

VÅR VISJON ER Å
BYGGE GODE LEDERE
Lederne tilbyr lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på
alle nivå. Lederne skal bygge bro og
fremme lederes interesser i arbeidslivet.
Sammen skal vi bidra til mangfold og
skape rammer for god ledelse.

VI GJØR DEG TRYGG!
Du kan få rådgivning og juridisk bistand
knyttet til de fleste rettsområder, og vi
har et stort forsikringstilbud til våre
medlemmer. Du kan også få rådgivning
i lønns- og pensjonsforhandlinger.
Vi gir dessuten økonomisk støtte om du
skulle bli arbeidsledig.

Vi skal være tydelige, inkluderende og
troverdige - egenskaper og verdier vi
ønsker av ledere på arbeidsplassen.

LEDERNE –
VI BYGGER GODE LEDERE

VI ØKER DIN KOMPETANSE!
Kompetanse er viktig når endringstakten
er så høy som i dag. Vi gir støtte til etter- og
videreutdanning og dekker transport og
mat til mange av våre arrangementer. Som
medlem får du rabatter på hotell, fly og
leiebil og du kan leie våre flotte leiligheter
i Spania til en god pris.
• Gratis kurs og støtte til videreutdannelse
etter søknad.
• Gode forsikringsordninger for deg og
familien din.
• Tilgang til rådgivning og juridisk
bistand knyttet til de fleste rettsområder.
• Lønns- og pensjonsrådgivning.
• Gode tilbud med rabattavtaler og
andre fordeler.

Mer info om
medlemsfordeler på
www.lederne.no/
fordeler

Mer info om
kontingent og
innmelding på
www.lederne.no/
blimedlem

VI SER FREM TIL Å FÅ DEG SOM
MEDLEM OG LOVER AT DU VIL
BLI TATT GODT IMOT!

Lederne
Storgata 25
0184 Oslo
Tlf.: 22 54 51 50
post@lederne.no

– Jeg er medlem på grunn av mangfoldet - her
møter jeg ledere fra mange bransjer som har
felles utfordringer. Vi opplever at vi ofte har
de samme problemstillingene i hverdagen, og
vi lærer mye av hverandre. Vi bygger nettverk
og utvikler oss med mål om å bli enda bedre
ledere. Som medlem deltar jeg på kurs og
konferanser, og bygger slik kompetanse.

– På Ledernes kurs og konferanser
har jeg lært alt i fra overordnede lederteorier
til praktiske teknikker som jeg benytter i
hverdagen, og som har bidratt til at jeg har
klart åredusere sykefraværet drastisk etter
at jeg tok over som barnehageleder

Jana Jarasova

Willy Andre Vedå

Hvordan definerer LEDERNE ledelse?
Synet på ledelse endrer seg i takt
med endringene i arbeidslivet.
Ledelse handler om noe vi gjør
– ikke bare om den tradisjonelle
begrensningen til personalansvar
og titler.

– Jeg liker at Lederne er politisk uavhengig, og
styres av medlemmenes interesser. Lederne
har de beste tillitsvalgte, og kjører saker så
langt de må for å finne gode løsninger for
medlemmene sine. Det er godt å vite i et stadig
tøffere arbeidsmarked. I tillegg er det mange
muligheter innen kurs og kompetanse.

Gode ledere tar ansvar og er oppriktig
interessert i menneskene rundt seg. De
skaper resultater ved å spille andre gode.
De lytter, lærer og deler. De er beslutningsdyktige, tydelige og ærlige. De motiverer
til innsats for felles mål.
GODE LEDERE ER
ROLLEMODELLER FOR ANDRE

Ingelill Handeland Eide

– Jeg ble medlem fordi Lederne var et
naturlig valg da jeg skulle organisere meg.
Jeg får utvikling og tilhørighet i både jobb
og privat sammenheng, og kjerneverdiene
deres tydelig, inkluderende og troverdig er
lik mine egne på mange måter.

Peter Stray

God ledelse skaper verdier for Norge og
trivsel på små og store arbeidsplasser.
Med gode ledere får vi færre konflikter.
GODE LEDERE BYGGER
ET BEDRE SAMFUNN

