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Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi 
søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. 
 
 
Global Future er et karriereutviklingsprogram for innvandrere med høyere utdanning og gode 
norskkunnskaper for videre kvalifisering til relevante stillinger, lederposisjoner og styreverv i 
privat og offentlig sektor. 
 
Bakgrunn  
Arbeidsmarkedet i Norge internasjonaliseres. Globalisering skaper nye kunnskapsbehov. 
Ressurser og talenter må forvaltes på gode måter i privat næringsliv og i offentlig sektor. Et 
mangfoldig arbeidsliv åpner for ny innovasjon, vekst og økonomisk lønnsomhet. NHO har 
etablert en nasjonal satsning på Global Future fordi vi ønsker å øke tilgangen av kompetente 
medarbeidere til bedriftene og bidra til god ressursforvaltning i arbeidslivet.  
 
Mål 
Global Future skal synliggjøre kvalifisert arbeidskraft og kompetanse, og oppnå større 
integrering av kvalifiserte personer med flerkulturell bakgrunn i sentrale stillinger og 
styreverv i arbeidslivet. 
 
 
Delmål 

• Øke tilgangen av kompetente medarbeidere til bedriftene 
• Synliggjøre bedriftene og de mulighetene som finnes i bedriftene overfor deltakerne i 

Global Future. 
• Bedrifter ansetter i større grad personer med minoritetsbakgrunn i relevante jobber 
• Flere personer med flerkulturell bakgrunn i sentrale posisjoner, lederstillinger og 

styrer. 
• Økt gjensidig kulturforståelse og dialog mellom arbeidsgivere og personer med 

flerkulturell bakgrunn gjennom møteplasser og mentorordning 
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Målgruppe for Global Future er innvandrere med høyere utdanning og gode 
norskkunnskaper. Vi søker 20 motiverte deltakere.  
Søknadskrav:  

• Høyere utdanning, minimum bachelor 
• Gode norskkunnskaper 
• Bosatt i Troms 

Programmet skal favne ledertalenter, styrekandidater, personer med spisskompetanse, 
arbeidssøkende, personer med relevant jobb i forhold til utdanning, selvstendig 
næringsdrivende og personer som er overkvalifiserte for nåværende jobb. Det kreves meget 
motiverte deltakere, en forpliktelse om tilstedeværelse og aktivt engasjement gjennom 
programmet. 
 
I utvelgelsen av deltakerne til programmet vil det tilstrebes: 

• mangfold blant deltakerne  
• balanse mellom antallet kvinner og menn 
• geografisk spredning i regionen 
• fordeling offentlig og privat sektor  
• gode norskkunnskaper 
• Relevant bakgrunn fra ulike deler av NHOs medlemsbedrifter 
• I Global Future er førstegenerasjonsinnvandrere hovedmålgruppe. 
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Programinnhold  
Programmet strekker i overkant av ett år med totalt 21 heldagssamlinger (møtepliktige dager). 
Det blir eksamen i styrekompetanse (7,5 studiepoeng) i form av gruppeeksamen over en helg 
på 72 timer.  Alle deltakere får sin personlige mentor fra arbeidslivet. I tillegg har deltakerne 
5 timer individuell coaching i løpet av programperioden. 
Gruppen på 20 vil bli delt opp i mindre grupper, disse kaller vi for basisgrupper.  
 
 
Samling Tidspunkt Dager Sted 
NHO Kick Off 5.mars 1  
AFF modul 1 21-22.mars 2  
Arena Global Future 
Nasjonal konferanse, Oslo 

4. april 1  

AFF Mentor Master Class 23.april   
AFF modul 2 og mentor/adept 29-30. mai 2  
Sommeravslutning juni 1  
NHO Temadag m/basisgrmøte august 1  
BI styrekompetanse 12-13.september 2  
AFF modul 3 og mentor/adept 22-23. oktober 2  
BI Styrekompetanse 11-13. november 3  
BI Styrekompetanse hjemmeeksamen desember 72 t  Hjemmeeksamen 
Retorisk Institutt januar 1  
NHO Temadag m/basisgrmøter februar 1  

NHO Temadag m/ basisgrmøte mars 1  
Avslutning med mentorer og partnere mai 1  

 
Lederutvikling med mentoring skal bidra til: 

• At deltakerne i større grad får brukt sine ressurser og kvalifikasjoner i relevante 
jobber, til glede for norsk nærings- og arbeidsliv 

• Bygge broer og styrke deltakernes nettverk – forståelse av betydning, innsikt og 
ferdigheter  

• Styrke kulturforståelse og selvinnsikt; kunnskap om norsk kultur og refleksjoner rundt 
egen (opprinnelig) kultur.  

• Gjennom dette – forståelse, perspektiver og ferdigheter for å lykkes i norsk nærings- 
og arbeidsliv 

• Bevisstgjøre og styrke deltakernes relasjonelle kompetanse som ledere 
• Bygge selvtillit – tro på egne ressurser og muligheter – dele suksesser 

 
Styrekompetanse skal bidra til at deltakerne: 

• Får kunnskaper om sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for 
praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor.  

• Skal kunne drøfte teoretiske perspektiver for styrearbeid  
• Kjenner til de viktigste lover og regler som styrer opprettelse og drift av ASA-, AS- og 

ANS- selskaper samt stiftelser  
• Kjenner til sentrale prinsipper for økonomistyring og regnskapsførsel av betydning for 

styret  
• Skal kunne bistå i planleggingen av virksomhetens drift såvel som å kontrollere de 

disposisjoner den utøvende ledelse foretar  
• Skal kunne gjennomføre en strategisk prosess  
• Skal ha et bevisst forhold til rollen som styremedlem, deriblant ansvar og forpliktelser 

overfor bedriftens ulike interessenter. 
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Retorikk skal bidra til 
Å gjøre deltakerne sterke i diskusjoner, presentasjoner og taler.  Deltakerne trenes i å mestre 
minst 10 retoriske verktøy som læres gjennom teori, eksempler, gruppearbeid og praktiske 
øvelser i bruk av de gjennomgåtte verktøyene. Hovedvekten er lagt på egenøvelser og 
individuelle tilbakemeldinger.  

• Det retoriske fundament 
• Forankring av tese/hovedbudskap 
• Oppdeling av argumentasjonen i logos, ethos og pathos 
• Disposisjon med ulike rekkefølger 
• Argumentenes bevisføring 
• Konkrete språklige virkemidler 
• Krise/kaosløsning uten forberedelsestid 
• I tillegg minst tre analyser av andre presentasjoner/taler. Hver kursdeltaker skriver og 

holder minst tre presentasjoner som det gis grundig og detaljert tilbakemelding på.  

I tillegg til samlinger med de tre hovedleverandørene er det temadager i regi av NHO 
Troms. 
 
Deltakelse forplikter  
Global Future handler om å synliggjøre kompetanse og ambisjoner hos den enkelte og som 
gruppe. Det er en forpliktelse om tilstedeværelse og aktivt engasjement fra alle deltakere 
gjennom programmet. Det forventes at deltakere bidrar inn i programmet med sin unike 
bakgrunn og at de har tid og mulighet til å delta på samlingene i hele programtiden. Deltakere 
må derfor ha klarsignal fra arbeidsgiver/NAV til å bruke tid i programmet. Det legges stor 
vekt på nettverksbygging mellom deltakerne og mot næringslivet. Mentorordningen gir 
kandidatene nye og gode relasjoner i arbeidslivet og det etableres også nasjonale, virtuelle 
nettverk hvor deltakerne følger hverandre.  
 
Rekruttering  
Vi ønsker talenter med motivasjon og ambisjon om egen karrierebevegelse, slik at det er 
nyttig at søkere begrunner sin søknad med hva de selv har av ambisjoner og hva som 
motiverer dem til å delta i Global Future.  
Vår partner i rekrutteringen er Adecco og all søknadsregistrering skjer via Adeccos 
hjemmesider.  
 
 
Søknaden finner du på www.adecco.no/select  
 
 
Søknadsfrist 31.januar 2013  
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I Global Future Troms er det en deltakeravgift på kr. 5.000,- For de som er arbeidssøkende er 
deltakeravgiften kr 2500,- Ellers er programkostnadene dekket av partnerskapet i Global 
Future i Troms. Samlingene vil foregå i Troms.  
 
Informasjonsmøter  
Det vil bli avholdt informasjonsmøter i Nordreisa, Finnsnes, Harstad og Tromsø. 

Nordreisa: 
Tid: torsdag 10.januar kl 12.30-14.00 
Sted: Halti Næringshage, hovedvegen 2, Storslett 

Finnsnes: 
Tid: onsdag 23.januar kl 09.00-10.30 
Sted: Senja Næringshage, smørhusbakken 1, Finnsnes 

Harstad:  
Tid: onsdag 16.januar kl 10.00-11.00 
Sted: Harstadregionens Næringsforening, Havnegt 4 

Tromsø:  
Tid: Torsdag 24.januar kl. 12.00-13.30 
Sted: Quality Hotel Saga, Richard Withs plass 2 

 
NHO Troms ser frem til, sammen med våre samarbeidspartnere, å fronte et viktig og 
spennende bidrag til vekst og verdiskaping i vår region og til at talenter, mangfoldet og 
forbilder synliggjøres gjennom Global Future. Vi ønsker deg lykke til i søknadsprosessen!  
 
 
Følg oss gjerne på våre regionale nettsider: www.nho.no/troms Global Future  
Kontaktperson: Siren Somby, Prosjektleder Global Future, NHO Troms  
Kontaktinfo:  
E-post: siren.somby@nho.no 
Mob: 41 93 33 59 


