Vil du

gjøre en
forskjell
i folks liv?
– og skape en fantastisk
fremtid for deg selv?

Å være Roede-kursleder er en
fantastisk meningsfylt, morsom og
givende jobb. Man utgjør virkelig
en stor forskjell i manges liv.

Vil du være med i Roede-teamet?

Christine Helmers-Olsen

Vil du være med på å gjøre en forskjell i folks liv? Vil du være en del av et faglig sterkt miljø med personlig utvikling, sosialt fellesskap med inspirerende
kolleger? Vil du ha ekstra inntjeningsmuligheter og best av alt møte de modige menneskene? De som tør å gjøre en endring for en sunnere hverdag?
FOR GODT TIL Å VÆRE SANT? Slett ikke! Hvis du brenner for å berike både andres og
ditt eget liv ved å hjelpe andre gjennom en livsstilsendring, ønsker vi i Grete Roede deg
velkommen med på laget. Full opplæring og sertifisering vil bli gitt gjennom vår interne
Roede-skole.
VI I GRETE ROEDE TROR PÅ MENNESKEMØTET. Vi tror på hjelp til mestring gjennom
påfyll av kunnskap og verktøy for endring, bevisstgjøring, veiledning og inspirasjon fra en
kursleder samt fellesskapet i en gruppe. Kunnskapen og verktøyene som læres er både
innen kosthold, fysisk aktivitet, søvn og motivasjon. Vi vet at små endringer over tid lønner
seg for en varig endring.
SOM KURSLEDER får du anledning til å gjøre som våre 230 andre kursledere. Hjelpe
folk til en sunnere vekt og en sunn hverdag med masse matglede, aktivitet og overskudd.
Konseptet er velprøvd, noe over 40 år i bransjen beviser. Det er 100 prosent kvalitetssikret, basert på Statens ernæringsråd og aktivitetsråd, og det funker. Hos oss holder
80 prosent av kursdeltakerne vekten etter tre år. Det skaper stolthet!

Vi ser etter deg
som vil hjelpe mennesker
til en sunnere livsstil, med
mer overskudd og økt
livsglede!

Grete Roede tilbyr:
FLEKSIBEL ARBEIDSTID
OG GODE INNTJENINGSMULIGHETER. Du kan sette
opp dine kurs slik at det passer inn i din timeplan. Vi hjelper deg å
bygge opp din egen kursvirksomhet.
Du får gode inntjeningsmuligheter
gjennom vårt provisjonssystem.

MULIGHETEN TIL Å GJØRE EN FORSKJELL. Å få
støtte fra en motiverende
og kompetent kursleder har
stor verdi fordi livsstilsendring er en
krevende reise. Våre kursledere opplever stor glede og mye inspirasjon i
møte med kursdeltakere som forandrer livene sine gjennom våre kurs.

INSPIRERENDE KOLLEGER.
Minst to ganger i året møter
du kolleger på felles samlinger med inspirerende foredrag
og sosiale aktiviteter. Kursledere og
regionssjefer samarbeider godt om
markedstiltak og kurstilbud i hvert enkelt
område.

PERSONLIG UTVIKLING.
Som kursleder i Grete
Roede har du løpende
kontakt med din regionssjef
som støtter og hjelper deg i din utvikling som kursleder. Du får god oppfølging slik at du blir den beste utgaven
av deg selv. Å hjelpe andre er en god
kilde til selvutvikling.

EN STERK MERKEVARE.
Historien bak Grete Roede
AS startet i 1974 med
Grete som hadde slitt med
vekten. Hun startet Roede-kurs fordi
hun selv savnet å kunne gå et sted hvor
hun fikk hjelp og støtte til å endre livsstil. Over 40 år senere er vi Norges
største innen vektreduksjon og livsstilsendring.

FAGLIG PÅFYLL. I Grete
Roede får alle kursledere
allsidig opplæring i det å
være kursleder, alt fra kosthold og trening til viktige prinsipper
innen motivasjon og mestring. Vår
fagavdeling jobber hver dag for at
kurslederne våre får oppdatert faglig
informasjon, svar på spørsmål og
kursmateriell av høy kvalitet.

OPPLÆRING GJENNOM
ROEDE-SKOLEN. Først
gjennom en introduksjonsopplæring før du starter
med kurs, basert på filmer/telefonsamtale og en quest. Det første halvåret er det en helgebasert samling og
en tilsvarende samling året etter. I tillegg har vi to obligatoriske møter i året
for alle kursledere, med faglig påfyll,
erfaringsdeling, inspirasjon og sosiale
aktiviteter.

SOM KURSLEDER ER DU
SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE. Du kan jobbe
deltid eller over tid bygge
deg opp til å jobbe heltid.
De fleste kursledere har 1-2 kvelder i
uken, mens ca 15 prosent av våre kursledere har dette som sin hovedjobb.

Vi er et selskap med integritet som gjør en forskjell. Er du fremoverlent? Er du raus? Ser du potensiale i prinsippet vinn – vinn, i at du får
inntekter samtidig med at du hjelper folk i ditt lokalområde til et sunnere liv og til en bedre helse? Dette er en unik kombinasjon som gjør
at mange av våre kursledere går fra å ha kurs en kveld i uken til å se
verdien i å redusere sin hovedjobb og øke sin kursledervirksomhet.
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Hva kjennetegner en Roede-kursleder?
I Grete Roede elsker vi å jobbe med mennesker, og gjennom vårt arbeid bidrar vi til økt kunnskap og mer livsglede. Roede-kurslederne er våre viktigste
verdibærere. Våre verdier; Fremoverlent, Raus, Effektiv, Motiverende, Solid
og Tilgjengelig, er med oss i alt vi gjør, også når vi rekrutterer nye kolleger.

Fremoverlent

Motiverende

Raus

Solid

Roede-kursledere er kunnskapsrike og
oppdatert på det som skjer. Nysgjerrighet,
initiativ og endringsvilje er egenskaper vi
setter høyt. Vi lærer av hverandre, av våre
kursdeltakere og er stadig på jakt etter
påfyll av kunnskap og inspirasjon. Vi skaper
vår egen arbeidsplass og jobber aktivt
med å få flest mulig på kurs.
Roede-kursledere er inkluderende og imøtekommende. Vi lytter og ser hver enkelt kursdeltaker. Raushet innebærer også deling
av kunnskap med deltakere og hverandre
internt i Grete Roede. Vi ønsker nye kursledere velkommen og deler våre erfaringer.

Effektiv

Roede-metoden er effektiv, og kurslederne
hjelper deltakerne til gode og varige resultater. Grete Roede bidrar med opplæring og
profesjonelt kurs- og markedsmateriell for
at du skal holde gode kurs, og for å lette den
administrative delen av kurslederjobben.

Roede-kursledere er motiverende og engasjerte, og har evnen til å se hver enkelt
deltaker, respektere dem og forstå at alle
kursdeltakere har behov for individuelle
tilpasninger. Vi bidrar på møter, gir støtte
og tilbakemelding til kolleger og ikke minst
ber om hjelp til egen motivasjon når vi
trenger det.
Roede-kursledere er troverdige, ærlige
og kunnskapstørste, og er godt forberedt
til kursmøter. Vi forventer ikke at du har
svaret på alt, men at du bruker kompetansen på Roede-kontoret når du trenger det.

Tilgjengelig

Roede-kursledere gjør seg tilgjengelige ved
å tilby kurs som passer i sitt marked, ved å
synliggjøre disse, og ved å være tilgjengelige for sine deltakere – også mellom kursmøtene når deltakerne trenger det. Vi må
også bidra internt til hverandres utvikling,
både faglig og markedsmessig.

Kontakt oss gjerne for en prat!

Regionssjef Øst
Nanna Thuve Busch
Tlf. 415 07 044
nanna.thuve.busch@greteroede.no

Regionssjef Nord
Nina Andresen
Tlf. 474 67 206
nina.andresen@greteroede.no

Regionssjef Vest
Linda Hetlevik
Tlf. 922 34 310
linda.hetlevik@greteroede.no

Regionssjef Sør
Vibeke Bast Fritzon
Tlf. 930 68 196
vibeke.fritzon@greteroede.no

Følg oss på greteroede.no,
Facebook og Instagram

Regionssjef Oslo og Akershus
Sven Erik Dahl
Tlf. 900 44 408
sven.erik.dahl@greteroede.no

post@greteroede.no,
66 98 32 00 eller greteroede.no.

