
Velkommen
til Epicenter!



Digitalt Innovasjonshus

Vi tror at når de riktige og 
motiverte menneskene 
samles, er det mulig å få til 
nesten hva som helst



Vår misjon

Vårt mål er å hjelpe våre medlemmer å vokse og bli 

mer fremgangsrike, 

både som selskap og som individer



Hvor avhengige er vi av MI 

for å lykkes med AI?



Helt avhengig!

Det er talentene som gjør at du vinner



Det betyr at for å lykkes med AI 

MÅ

vi lykkes med å tiltrekke, utvikle og 

beholde de beste talentene



Hva søker 
talentene

Formål/

Greater Purpose

De beste 

coachene

Verdibasert kultur

Great Place 

to Live

ATTRAKTIV 

ARBEIDSGIVER



1.Formål - Greater Purpose

● Økt fokus på verdier

○ Søker arbeidsplasser der de kan utrette noe meningsfullt

● Ledere: bli bedre å kommunisere vår “reason to exist”

○ Hvilket viktig problem eller samfunnsutfordring løser vi

● Tenk STØRRE

○ Enklere å tiltrekke seg talenter hvis ambisjonen er STOR og vanskelig



People who are 

crazy enough to 

think they can 

change the world, 

are the ones who 

do!

Steve Jobs



2. De beste coachene

● De beste spillerne ønsker å spille for de beste coachene

● Definere hva godt lederskap 

● Jobbe hardt for å rekruttere riktigt gode ledere / coacher

● Skape rom for ledere for å coache og belønne god ledelse



3. En sterk og tydelig kultur

● Tydelig definert kultur

○ Hvordan behandler vi kolleger, kunder og partnere

● Åpenhet & deling 

○ Kultur for frekvent feedback - uansett plass i hierarki

○ Deling av strategi, planer med alle ansatte

○ Deling av kompetanse mellom avdelinger og selskaper

● Eksperimentering

○ Viktigheten av å teste og feile, lære, 

○ Lær av de beste - kun de mest adaptive overlever 



”Our success at Amazon is a 

function of how many 

experiments we do per year, per 

month, per week, per day.

Being wrong might hurt you a bit, 

but being slow will kill you.”

-Jeff Bezos



Men er dette virkelig så viktig ift å 
lykkes med vår AI strategi?



Ja, fordi de beste talentene 
har alle verdens muligheter for 

å jobbe, hvor som helst for 
hvem som helst i hele verden!



Så hvorfor jobbe for deg?



Verdibasert formål

Ledelse i verdensklasse

Gode sterke verdier & kultur



Innovation starts with an attitude

Takk for oppmerksomheten!


