Hur jobbar ni?
Hur är stämningen på jobbet? Rå men hjärtlig? Respektfull? Avspänd eller hektisk? Jo tack, vi har det väl
bra, svarar ni nog, men vi kunde kanske ha det ännu bättre? Kan ni tänka er att utveckla insikter och
färdigheter i personligt bemötande på jobbet? Vore det intressant för er att i grupp på 10 - 16 deltagare
ägna två dagar åt inspiration och nya perspektiv på hur vi umgås och samverkar, både internt och
externt?
Vilka är vi som undrar detta? Vi heter Jörgen och Ronak. Man och kvinna. Etnisk svensk och etnisk kurd.
Med åldersspann - 60 fyllda och 30 plus. Den ene är skådespelare, regissör, pedagog, projektledare,
talartränare, och konsult. Den andra är, ingenjör, program-manager, projektledare, konsult,
kampsportinstruktör och konstnär.

Kanske en omaka konstellation, men vi möttes på en kurs som Jörgen gav i presentationsteknik 2011 på
Energimyndigheten. Trots våra olikheter hade vi väldigt lätt att kommunicera med varandra och båda
fascinerades av den andras liv och erfarenhet. När så Ronak lämnade sitt jobb på DeepOcean i Norge
ville vi utveckla ett koncept - en workshop - tillsammans, utifrån vad vi sett och funderat över under
tidigare yrkesår på olika arbetsplatser. I grunden handlar det om balansen mellan att vara professionell
och att samtidigt kunna vara personlig. Och att ge deltagare nya perspektiv på samverkan inom jobbet.
Önskar vi ett öppet klimat? Med intresse för medarbetare? Hur ser vi på begreppet nyfikenhet?
Ganska säkert vill vi bli sedda och bekräftade för vår kompetens men också att det vi säger och tänker
tillsammans med kollegor blir välkomnat. Är vi utvecklingsbara? Finns det utrymme för mer än det
absolut korrekta i dynamisk samverkan? Så att också det som är mindre beprövat får utrymme och kan
leda till nytänkande och innovation.
Låter detta intressant? Vill ni veta mer om hur vi arbetar? Gå in på vår hemsida www.jorgenoronak.com
Eller ta direktkontakt via telefon eller mail.
Ronak Naderi: 0739 633 161 ronak_naderi@yahoo.com
Jörgen Bodner: 0708 675 374 jorgen.bodner@comhem.se

