
Annonse

VELLYKKET UTSTASJONERING
FRA A TIL Å

Sense bidrar til en vellykket utstasjonering av expater fra din bedrift.
– Vi legger til rette slik at alle arenaer rundt expaten skal fungere optimalt. Det sikrer høy-
ere effektivitet og produktivitet, sier Eirik og Jøri Horverak i Sense Psykologi & Konsulent-
tjenester.

ANNONSØRINNHOLD

Eirik og Jøri Horverak har flere 
års erfaring som expater selv, 
både som arbeider, partner og 
familie. Sense har psykolog-
kompetanse med lang erfaring 
både innen klinisk- og organi-
sasjonspsykologi. Jøri har også 
doktorgrad innen temaene 
tverrkulturelle jobbintervjuer, 
kulturell kompetanse og til-
pasningsutfordringer knyttet 
til bosetting i nye kulturer. 
Sammen har de over tid ut-
viklet det unike Sense-produk-
tet som handler om å kartlegge 
tilpasningsevnen til dem som 
reiser ut. Ut fra den enkeltes 
profil skreddersys et enkelt tre-
ningsprogram som er tilpasset 
rolle, person og aktuell destina-
sjon gjennom hele oppholdet.
 
Strategier for å mestre
For å få ut expatens maksimale 
potensial er det helt avgjørende 
at alle i familien er godt forbe-

redt og trives i det nye landet. 
Det er ikke nok at det faglige 
nettverket er på plass, påpeker 
Eirik og Jøri Horverak. Derfor 
kartlegger Sense 16 globale 
kompetanser hvor de tre viktig-
ste er: Lærevillighet – evne til 
å være åpen og nysgjerrig også 
på det som er utenfor ens eget 
fagfelt. Relasjonskompetanse – 
det å omgås andre, ta kontakt 
med andre og opprettholde 
kontaktene. Sist blant de tre er 
stressmestring.
 
– Expaten vil møte mye som er 
annerledes enn hjemme. Det er 
umulig ikke å tråkke feil når du 
møter fremmede kulturer, an-
dre typer makthierarkier osv. 
Vi kan bidra til at du er forbe-
redt på dette og at du makter 
å stå i det. I tillegg til overord-
net kunnskap setter vi deg inn 
i den spesifikke stedskulturen 
der du skal arbeide og bo, med 

utgangspunkt i din familiekon-
stellasjon. Det er snakk om å 
øve seg, håndtere uro, uforut-
sigbarhet og overraskelser og 
lære strategier for å mestre når 
dette kommer. For det kommer 
garantert, avslutter de to.

Den største utfordringen ved 
utstasjonering er tilpasning til ny 
kultur og om partner og barn trives 
på det nye stedet, sier Eirik og Jøri 
Horverak. 

Sense samarbeider tett med 
tre andre selskaper som 
dekker juss, sikkerhet og 
myndighetskontakt. Til sammen 
har disse fire selskapene, som 
kaller seg «Utreisetjenesten», 
komplett kompetanse i hva som 
skal til for å lykkes som expat 
og ta ut expatens maksimale 
potensial. 

Utreisetjenesten

Les mer:
http://www.sense-pkt.no/orga-
nisasjon-og-ledelse/global/ 


