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Hvem er vi?

● Ekspertselskap - seniorkonsulenter

● Fokuserer på digitaliseringsprosjekter 

hos nesten 250 kunder i Norge og 

Sverige

● Avdelinger: Oslo, Bergen, Trondheim, 
Stavanger, Kristiansand, Haugesund - og 

Stockholm, Malmö, Uppsala og Sundsvall

● Roller: Rådgivende og utførende 

teknologer, prosjektledere, testledere, 
Business Intelligence eksperter.  

●Kompetansemiljø innen 
kjerneteknologiene som nye trender er 

avhengig av - som sky, Tingenes 
internett, (IoT), dataanalyse, kunstig 

intelligens, maskinlæring, robotisering
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Løsning

Vi kan utvikle brukervennlige og 
effektive løsninger alene eller 

sammen kunder eller konsulenter 
fra andre selskaper innen nærmest 

hvilket område  det skulle være

Teknologieksperter

Vi er teknologiuavhengige og 
kan forstå, finne ut av og 

utføre utviklingsprosjekter 
innen alle markedsetterspurte 
teknologier - på tvers av alle 
offentlige sektorer og private 

bransjer

IT-rådgiving
& -ledelse

Vi kan drive rådgivning, prosjekt-
og programledelse, test og 

testledelse i alle IT-intensive 
bransjer og sektorer



Vårt fag 
har fått et 
navn og 

en 
minister

Enormt 
trøkk 

offentlig 
og privat

Et grenseløst 
arbeidsmarked: 
Vårt digitale 
bakteppe

lokalt og 
globalt

Tilbud og 
etterspør-
sel?



Kristina
Utvikler og 

robotiserings-ekspert i 

oppdrag for NTNU

Arne
Utvikler, prosjektleder og 

rådgiver - blant annet for 

Aski Raski

Arve
Systemutvikler og 

Business Intelligence-

ekspert i oppdrag for 

Fjrodkraft

Åse
Prosjektleder

i oppdrag for Evry

Andreas
Prosjektleder 

i oppdrag for Entur

Dette handler jo om våre folk jo!



Kan gå til 
hvem de 
vil

… når de 
vil

… og tech-
jobbe når 
og så mye 
de vil

… på 
hvilket 
område de 
vil



Hvordan ivareta medarbeidere i et 

grenseløst arbeidsmarked?





Perspektivet vi har og metoden vi bruker



Tillitsledelse: Gir bedre resultater



Tillitsundersøkelse - Trust index 



Praksisundersøkelsen - Culture Audit 



Tillit skapes ved 
at den tas i bruk

Berthold Brecht



350 konsulenter 
hos 200+ 
kunder:Hvordan 
får vi det til å 
virke? 



Sjelen vår er lokal

● Enighet om avdelingseide kjerneprosesser - og 
hvordan arbeide med dem: 

Rekruttering, oppdragssalg og matching av 
konsulenter mot oppdrag, kunde- og 
konsulentoppfølging, og sosialt og faglig program

● Flat organisasjon og gode verdier:

To hovedroller: selgere og konsulenter, og med 
ærlig og ukomplisert som viktigste verdi



Og DNAet vårt er tillitsbasert...



Slik bygger vi intern tillit

● For konsulenter: Likebehandling (lønn og vilkår), Frihet 
til å styre egen tid, oppdragsområde og ambisjoner 
(faglige og rollemessige) To ulike lønnsmodeller gir 
fleksibilitet. Trygg på egne kolleger - Det skal være 
godt å være ansatt her.

● Mellom selgere og konsulenter: 1:12-prinsippet: nok 
selgere. Selger har personalansvar for konsulenter en 
har solgt - god og tilpasset oppfølging loves og kreves

● Mellom selgere:  arbeidspar, kollektiv, ingen 
suboptimalisering, spille hverandre gode, ta ansvar 
sammen, ingen krok å gjemme seg i - og lokal, 
tillitsbasert myndighet



Slik bygger vi ekstern tillit

● Mellom selger og kunde: Lange relasjoner, også 
uavhengig av pågående kundeoppdrag - trygghet på 
rekrutteringsfilosofi og vår evne til å forstå behov 
kundens behov og kultur, dele kompetanse, bygge 
kompetanse

● Mellom konsulent og kunde: Konsulenter styrer valg 
av oppdrag, forventningsavstemt på kompetanse og 
erfaring før oppstart, relasjonsferdigheter - forstår 
rollen - direkte faglig relasjon. Raus deling av 
kompetanse



Tillit mellom avdelinger

● Liten konsernadministrasjon:  Forvalter vekst- og 
utviklingsambisjonene våre, skaper arenaer, støtter, 
stiller opp, mentoring

● Delingskultur mellom avdelinger: På salgsarbeid, i 
rammeavtalearbeid, og avhengig av “livsfase” 
avdelingen er i, mentoring

● Delingskultur mellom alle ansatte : Kompetansedeling 
på tvers, interessebasert og åpne 
samhandlingsverktøy, trygghet på ansettelseskriterier



Tillit i jobb-/privatlivaksen

● Den grunnleggende frihetsorienteringen: At 
Webstep har tillit til at egne ansatte vil det beste for 
seg selv og selskapet, og at de selv balanserer 
jobb/privatliv uten å bli kontrollert

● At feller og familier involveres:  Årshjul av 
opplevelser - både store og små, kjenner hverandre -
og utlikner IT-bransjens kjønnsubalanse som vi alle 
må gjøre noe med!

● At den lokale forankringen er viktig for alle: 
Styrke og organisasjon lokalt muliggjør lokalt fokus, 
lokal kunnskap, lokal trygghet, tilknytning og 
tilstedeværelse









Visjonen vår: Vi realiserer medarbeideres og kunders fulle potensial

Verdiene våre: 

Ærlige og ukompliserte>

Innovative og kompetente

Engasjerte og 

kvalitetsbevisste

Det skal være godt å være ansatt og kunde her. Vi arbeider 
for åpenhet, enkelhet og pålitelighet. Gjennom fokus på 
rekruttering, salg og leveranse skaper vi forutsetninger for at 
medarbeidere og kunder skal velge oss.

Vi er et selskap i kontinuerlig utvikling. Vi møter en verden i 
forandring med et innovativt og forretningsorientert 
tankesett.

Vi er et engasjert selskap av dyktige medarbeidere som 
utvikler og deler kunnskap med kolleger og kunder. 


