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-løser konflikten enklere

Hjelper du som konsulent ledere med å
utvikle samarbeid og kultur? Nøgd er et
digitalt støtteverktøy som hjelper ledere å
forstå og finne løsning på konflikter for å
håndtere dem – enklere, raskere og tryggere.

Som konsulent vet du hvordan konflikter i arbeidsmiljøet kan påvirke berørtes helse negativt og samtidig skade virksomheten. Vi vet konflikter kan øke sykefraværet,
forurense arbeidsmiljøet og dra ned produktiviteten. Med Nøgd kan du hjelpe virksomheten med å spare både tid og penger, samtidig som du ivaretar berørte i konflikten
best mulig. Samtidig tilbyr vi deg et unikt fagmiljø, enten du jobber alene eller i team.

Rask og effektiv analyse

Nøgd hjelper ledere og HR-ansatte med å forstå, håndtere og
løse konflikter på en ny og bedre måte. Systemet samler og
analyserer data effektivt på ett sted, vurderer konfliktens
intensitet og hvilke faktorer som skaper problemene.
Informasjonen hjelper virksomhetene til å planlegge håndtering
av konflikten, men også til å starte et forebyggende arbeid. Som
konsulent kan du her spille en nøkkelrolle.

Et nettverk av kompetanse

Som konsulent vil du inngå i vårt landsdekkende nettverk, med
tilgang til alle Nøgds funksjoner, kurs, fagmateriell og support.
Som en del av nettverket kan du øke din egen
konfliktkompetanse, og samtidig tilby kunder tjenester av høy
kvalitet.

Gode råd og riktige tiltak

Etter analysen produserer Nøgd en helhetlig rapport som gir
brukerne god oversikt og dokumentasjon. I rapporten får
brukerne råd om hva som bør gjøres videre, det anbefales
metode og tiltak, og effekten av tiltakene kan måles og justeres
underveis. Konsulentarbeidet forenkles og blir mer effektivt på
vegne av kunden du jobber med.

Bli med på laget vårt

Du får tilgang til et digitalt verktøy som kan forbedre, supplere
og kvalitetssikre din egen praksis. Vi kan gi deg tilgang til nye
kunder og nye saker. Godt samarbeid er avgjørende, og Nøgd
vil endre måten vi forstår og håndterer konflikter på.
Vi ønsker å gjøre prosessen enklere, raskere og tryggere for
virksomhetene.

Hva koster det?
Som konsulent betaler du kr 4.900,- for
Nøgd årlig og halv pris for våre kurs.
Du mottar 70% av omsetningen fra
kunder Semje formidler,
For hvert solgte abonnement hvor vi
ikke er involvert gis kr 2.000,- i bonus .
...og opptil kr 10.000,- per sak/per
kunde.
– der programvaren gjør store deler av
jobben.

Mer informasjon? Ønsker du å vite mer om Nøgd og tjenestene våre? Vi tar gjerne en nærmere prat! Ta kontakt på post@semje.com eller tlf. 62 94 90 00

R

