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Rollspel #1 
 

Information till chefen 
 

Antag att du är chef för en byrå och att Maria, en utbildningskoordinator, är en av dina 

anställda. Maria började arbeta för din byrå för ungefär 15 månader sedan och hennes 

jobb handlar i grunden om att samordna all byråutbildning och göra ytterligare forskning 

för att stödja dig (se bifogad arbetsbeskrivning). Antag att du satte dig ner med Maria 

under hennes första vecka på jobbet för att diskutera hennes arbetsbeskrivning och för 

att ytterligare klargöra hennes arbetsförväntningar. Tyvärr hade du under de närmaste 

månaderna liten möjlighet att arbeta direkt med Maria eftersom du blev extremt 

upptagen med ett högprofilerat projekt för din verkställande direktör och sedan var 

tvungen att ta flera veckor ledigt för en operation. 

 

Detta innebar att i slutet av Marias prövotid hade du inte mycket möjlighet att granska 

hennes prestation eller ge henne mycket feedback. Eftersom det inte verkade finnas några 

allvarliga problem i detta avseende, passerade hon testperioden och du satte några 

preliminära mål för nästa år. Dessa mål var som följer: 

 

• Att upprätthålla nuvarande nivå av kundnöjdhet 

• Förbättra forskningskunskaper 

• För att undvika långsamhet 

 

Närhelst du hade chansen att göra det, har du pratat med Maria informellt om hennes 

framsteg när det gäller att uppnå dessa mål, men tyvärr på grund av ditt eget jobbpress 

har du inte spenderat så mycket tid på detta som du hade hoppats på. Det är dock nu dags 

att sitta ner med Maria igen och hålla en formell diskussion om prestationsbedömning. 

 

Du känner dig lite nervös för det hela eftersom du vet att du har varit otrevlig att få 

kontakt med Maria regelbundet. Hon verkar dock ganska kapabel, så du har verkligen inte 

haft behov av att ge henne mer riktning eller göra mycket handhållning. 

 

Inledningsvis hade Maria få problem med att vara sen, men det verkar ha varit relaterat 

till vissa personliga problem vid den tiden och ett missförstånd från Marias sida om dina 

förväntningar på hennes roll i utbildningen. Men från början tycktes hon också göra ett 

ganska bra jobb med kundtjänst - men här verkade hon åter få problem i början. Det var 

dock inte på grund av brist på intresse eller entusiasm från henne - det var bara några 

förändringar som byrån gjorde som inte kommunicerades väl till dina kunder och andra 

byråer, så Maria bar tyngden av en del av deras ilska och förvirring. 
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Det enda området som verkar vara ett problem ligger i det 

forskningsstöd som hon borde ge dig. Hon har inte visat något initiativ 

på detta område alls - åtminstone inte sedan några av hennes tidiga 

dagar på jobbet, när hon försökte göra några saker och inte riktigt 

hanterade dem som du hade velat. I själva verket kan det verkliga problemet vara det 

faktum att du bara inte har haft tid att sitta ner med henne och diskutera detta i detalj. Så 

idag blir ett bra tillfälle. 

 

Du hoppas att det går bra idag — Maria är en tillräckligt trevlig ung kvinna, och totalt sett 

är du ganska nöjd med hennes arbete. Du har haft några personer i det här jobbet tidigare 

och det skulle vara svårt att behöva ersätta henne. 
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Träningskoordinator 

Syfte med position: 

 

Att hjälpa till med samordningen av utbildningsprogram och ge stöd till chefen när det 

gäller forskningsstöd och administrativt stöd. 

 

Exempel på väsentliga ansvarsområden och skyldigheter: 

 

Använda databaser och akademiska bibliotek för att skaffa nyckelartiklar på begäran. 

 

Samordna forskare och genomföra forskningsprojekt och / eller 

utbildningsbehovsbedömning. 

 

Använd bibliografiprogram för att hantera kunskapsresurser inom 

kapacitetsuppbyggnadsprogrammet. 

 

Hantera utbildningsprogramsadministrationen genom: 

 

• Att ta hand om verkstadslogistik. 

• Besvara förfrågningar. 

• Övervakning av registrering. 

• Säkerställa att rumsinställningar och förfriskningar beställs. 

• Korrektur och samordning av utskrift av presentatörsglas och material. 

• Säkerställa att projektorn är inställd. 

• Hantering av registrering och avgift. 

• Se till att förfriskningar är tillgängliga vid förväntade tider. 

• Samla utvärderingar. 

• Sammanställa utvärderingar till rapport för chefen. 

• Säkerställa spårning och dokumentation av utbildning som varje programdeltagare 

får för att spåra framsteg mot certifikat. 

• Att främja utbildningsprogram vid behov. 

• Slutföra forskning och förbereda, utveckla och genomföra utbildningsseminarier i 

samband med kontraktstränare för att uppfylla identifierade utbildningsbehov. 

• Välj, övervaka och utvärdera arbetet hos utbildade utbildare. 

• Se till att kontraktsutbildare betalas. 

• Samordna regelbundna möten med utbildare. 

 

Skapa relationer med lokala medlemsförbund och fungera som kontakt i olika 

organisatoriska initiativ relaterade till utbildning eller marknadsföringsaktiviteter. 
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Utför relaterade uppgifter och ansvar efter behov. 
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Kvalifikationer 

 

Kunskap av: 

 

• Principer och tekniker för planering och styrning av utbildningsprogram 

• Vuxeninlärningsteori 

• Principer för anställdas utbildning, såsom motivation, beslutsfattande, 

målsättning och gruppledarskap 

• Principer för genomförande av undersökningar, utbildningsbehovsanalys och 

organisatoriska bedömningar 

• Utbildningsresurser och utrustning 

• System och tekniker för inlärningshantering 

• Analytiska och statistiska metoder 

• Principer för offentlig förvaltning och ideell förvaltning 

• Forskningsmetoder och design och tillämpning av forskning för 

programutveckling. 

 

Förmåga att: 

 

• Använd effektivt skriftliga och muntliga kommunikationsförmågor 

• Organisera effektivt och använda input från olika källor för att uppnå programmål 

• Planera, organisera, underlätta och utvärdera utbildningsprogram 

• Analysera data och situationer korrekt och anta eller rekommendera en effektiv åtgärd 

• Relatera och interagera framgångsrikt med personer med olika sociala, kulturella, 

ekonomiska och pedagogiska bakgrunder 

• Använd en dator och en mängd olika program, inklusive Microsoft Office Suite 

• Underlätta deltagarplanering, teambuilding och träningsprogram 

 

Övervakning mottagen och utövas: 

 

• Denna position får direkt tillsyn från chefen. 

 

Timmar av arbete: 

 

• 09.00 till 17.00 på Toronto Office, eller på begäran av chefen för program eller aktiviteter 

utanför anläggningen som utförs utöver normal arbetstid
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Rollspel #1 
 

Information till den anställde: 

Antag att du heter Maria och att du har varit anställd som utbildningskoordinator för 

byrån i drygt ett år (din arbetsbeskrivning bifogas). Din chef är känd som Dragon Lady, så 

du räknar dig lycklig som till och med har överlevt så länge i jobbet. Egentligen är hon inte 

så dålig - hon verkar bara aldrig vara där. 

 

Du hade en snabb liten diskussion några månader efter att du gick med på byrån när din 

prövning var slut. Din chef sa till dig att hon förväntade dig att du skulle uppnå följande 

mål: 

• Att upprätthålla nuvarande nivå av kundnöjdhet 

• Förbättra forskningskunskaper 

• För att undvika långsamhet 

 

Du är inte säker på vad du kan förvänta dig idag. Å ena sidan tycker du att du förtjänar en 

medalj, eller åtminstone en höjning, för några av de kundtjänstfiascos som du har haft att 

göra med. De har främst orsakats av förändringar som byrån har gjort - utan att bry sig 

om att berätta för dig eller någon av de drabbade personerna. Resultatet har varit total 

förvirring - med att alla har blivit galen och tagit ut den på dig. Lyckligtvis är detta din 

framgång - du gillar faktiskt att hantera människor som är upprörda och lugna dem så att 

du kan ordna saker och bevara förhållandet. Alla dessa saker har du inte brytt dig om att 

berätta för din chef - hon finns aldrig i alla fall. Men du hoppas att hon har sett några tack-

anteckningar och e-postmeddelanden; hon har aldrig nämnt dem tidigare eller egentligen 

ens tackat. 

 

Du vet att din chef är en freak om långsamhet - du hade några problem att vara sent i 

början, dels för att du inte förstod vad hon förväntade dig att göra för träningspasset, och 

dels för att du hade en gammal clunker av en bil vid den tiden som fortsatte att ge upp dig. 

Men du har inte varit sen i åldrar nu, så hon kan inte säga något om DET! 

 

Det enda området du önskar att hon skulle låta dig göra mer med är forskningen. Du 

gjorde lite för att hjälpa henne i början, men hon verkade inte så nöjd med det, och hon 

har inte kontaktat dig för att göra mer. Även om du verkligen gillar kundtjänstaspekten 

av det här jobbet kan det bli tråkigt, och forskningsvinkeln är det som verkligen hakade 

dig i det här jobbet i första hand. 

 

Men hur kan du någonsin ta upp detta med Dragon Lady? Alla i jobbet innan du verkar ha 

lämnat eller fått sparken så att du ärligt talat rädd för att säga något som kan orsaka 

problem. 
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Men samtidigt, om saker inte börjar förändras snart - antingen få lite mer 

uppskattning för vad du gör, eller ha något lite mer utmanande på din 

tallrik - ja, du kan bara börja leta efter något annat… 
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Träningskoordinator 

Syfte med position: 

 

Att hjälpa till med samordningen av utbildningsprogram och ge stöd till chefen när det 

gäller forskningsstöd och administrativt stöd. 

 

Exempel på väsentliga ansvarsområden och skyldigheter: 

 

Använda databaser och akademiska bibliotek för att skaffa nyckelartiklar på begäran. 

 

Samordna forskare och genomföra forskningsprojekt och / eller 

utbildningsbehovsbedömning. 

 

Använd bibliografiprogram för att hantera kunskapsresurser inom 

kapacitetsuppbyggnadsprogrammet. 

 

Hantera utbildningsprogramsadministrationen genom: 

 

• Att ta hand om verkstadslogistik 

• Besvara förfrågningar 

• Övervakning av registrering 

• Säkerställa att rumsinställningar och förfriskningar beställs 

• Korrektur och samordning av utskrift av presentatörsglas och material 

• Säkerställa projektorns installation 

• Hantering av registrering och avgift 

• Se till att förfriskningar är tillgängliga vid förväntade tider 

• Samla utvärderingar 

• Sammanställa utvärderingar till rapport för chefen 

• Säkerställa spårning och dokumentation av utbildning som varje programdeltagare får 

för att spåra framsteg mot certifikat 

• Att främja utbildningsprogram vid behov 

• Avsluta forskning och förbereda, utveckla och genomföra utbildningsworkshops i 

samarbete med utbildare för att uppfylla identifierade utbildningsbehov. 

• Välj, övervaka och utvärdera arbetet hos utbildade utbildare. 

• Se till att kontraktsutbildare betalas 

• Samordna regelbundna möten med utbildare 

 

Skapa relationer med lokala medlemsförbund och fungera som kontakt i olika 

organisatoriska initiativ relaterade till utbildning eller marknadsföringsaktiviteter. 
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Utför relaterade uppgifter och ansvar efter behov. 
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Kvalifikationer 
 

Kunskap av: 

 

• Principer och tekniker för planering och styrning av utbildningsprogram 

• Vuxeninlärningsteori 

• Principer för anställdas utbildning, såsom motivation, beslutsfattande, 

målsättning och gruppledarskap 

• Principer för genomförande av undersökningar, utbildningsbehovsanalys och 

organisatoriska bedömningar 

• Utbildningsresurser och utrustning 

• System och tekniker för inlärningshantering 

• Analytiska och statistiska metoder 

• Principer för offentlig förvaltning och ideell förvaltning 

• Forskningsmetoder och design och tillämpning av forskning för 

programutveckling 

 

Förmåga att: 

 

• Använd effektivt skriftliga och muntliga kommunikationsförmågor 

• Organisera effektivt och använda input från olika källor för att uppnå programmål 

• Planera, organisera, underlätta och utvärdera utbildningsprogram 

• Analysera data och situationer korrekt och anta eller rekommendera en effektiv 

åtgärd 

• Relatera och interagera framgångsrikt med personer med olika sociala, kulturella, 

ekonomiska och pedagogiska bakgrunder 

• Använd en dator och en mängd olika program, inklusive Microsoft Office Suite 

• Underlätta deltagarplanering, teambuilding och träningsprogram. 

 

Övervakning mottagen och utövas: 

 

• Denna position får direkt tillsyn från chefen. 

 

Timmar av arbete: 

 

• 09.00 till 17.00 på Toronto Office, eller på begäran av chefen för program eller 

aktiviteter utanför anläggningen som utförs utöver normal arbetstid
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Rollspel #2 
 

Information till handledaren 

 

Du är Raj Chauhan, en byråns handledare och du håller på att ha ett seriöst samtal med en 

problemanställd. En som faktiskt gör dig nötter. Leon har varit hos byrån förmodligen 

längre än du har och du kan inte föreställa dig hur han har lyckats hålla här utan att bli 

konfronterad med sin prestation innan detta. I själva verket vet du inte hur han ens 

lyckades anställas i första hand! 

 

Det kanske är lite starkt. Han är i direkt tjänst och han har gjort jobbet i flera år. Han kan 

i princip göra jobbet. Han känner till verksamheten och han har mycket erfarenhet. Så 

problemet är inte okunnighet. 

 

Det är bara att han är en sådan slacker! Gör alltid minimum - precis tillräckligt för att klara 

dig. Och han är smygande om det. Det verkar aldrig vara tillgängligt när saker blir 

upptagna eller när du eller någon annan behöver ett extra par händer. Han vägrar faktiskt 

inte att göra någonting extra, men ändå frivilligt aldrig heller, och om han blir ombedd att 

slå in när du är upptagen har han alltid någon anledning till varför han behöver göra något 

annat, eller så är han så långsam att någon annars gör alltid det som behöver göras. Eller 

så gör han helt enkelt ett eländigt jobb. Han slutför inte sina rapporter ordentligt, till 

exempel, så du måste jaga honom för att göra det rätt, och i slutändan önskar du att du 

hade gjort det själv! 

 

Alla är irriterade på honom. Ändå, trots att han aldrig verkar ha tid att gå ner i vikt, är han 

antingen ute och röker eller pratar i sin mobiltelefon varje gång du ser honom. Tydligen 

har han några affärer på sidan - begagnade bilar eller antika fordon eller något. Och pojke, 

för att se hur han skrattar och skojar med sina vänner, skulle du aldrig veta att han var så 

långsam på jobbet. 

 

Du har fått några klagomål från klienter - men det är aldrig så mycket du formellt kan 

tukta Roland om. De säger att han inte returnerar telefonsamtal, eller att han får folk att 

vänta, eller att han är lite "ute av det." Allt är väldigt vagt 

 

Du har verkligen ingen aning om hur du ska hantera denna situation. Problemet är att det 

inte finns mycket att sätta fingret på, för han gör aldrig riktigt någonting hemskt. Alla har 

visat i flera år att Roland är dödved men tydligen har det ignorerats och människor har 

helt enkelt arbetat runt honom. Det är inte rättvist gentemot resten av personalen som 

arbetar som ett team och hjälper varandra när saker blir upptagna - vilket verkar hända 

nästan varje dag nyligen! Dessutom irriterar det dig helt enkelt att se någon få betalt full 
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lön för att göra så lite. Livet i den här byrån är helt enkelt för stressande 

för att ha någon på lönen som inte är på jobbet på heltid! 

 

Du har varit här sex månader men du har bestämt att du verkligen måste 

ta tjuren vid hornen. Din chef är på sidan och håller med om att det är dags att något görs. 

Men hon har inte precis varit till hjälp med specifika idéer - förutom att föreslå att du har 

den här "prestationsdiskussionen". Så på något sätt måste du förbereda dig för det här 

mötet… 
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Rollspel #2 

 

Information till den anställde 

 

Du är Leon Sawesky, en erfaren arbetare i direkttjänst i en av de största byråerna i staden. 

Du känner till det här fältet som baksidan av din hand och du har varit här i flera år. Ändå 

vill handledaren Raj Chauhan, precis här sex månader, ha en liten ”prestationsdiskussion” 

med dig. Vilket skämt! Jag antar att det är vad de lär dem vid dessa träningsprogram på 

Wellesley Institute! 

 

Hur ska du "förbereda" dig för denna "diskussion?" Vad ska jag säga? Du kommer till 

jobbet varje dag. Du går hem. Du samlar in en lönechecka varannan vecka. Det är det - det 

är ett jobb! 

 

Utan tvekan kommer frågorna om "lagarbete" att komma upp. Det får dig att munka bara 

tänka på det. Det är det senaste slagordet som Raj verkar spotta och uppriktigt sagt tycker 

du att det är en massa baloney! Hur kan du vara medlem i ett team när du har en casload 

som skulle kväva en oxe? 

 

Det blir också värre. Du har gjort det här jobbet i fler år än du bryr dig att räkna, och på 

senare tid är trycket sämre än det någonsin har varit. Krävande kunder. Krav på rapporter 

från finansieringsbyråer varje gång du blinkar. Fler byråregler och policyer varje vecka… 

 

Din fru tror att stressen kommer att döda dig. Och att du ska gå. Men vart ska du åka? Du 

har gjort det här jobbet i flera år och det är inte precis lätt att hitta något nytt i din ålder. 

 

Så du gör ditt bästa för att inte låta det komma till dig. Gör jobbet, gå med i flödet, kom 

inte i vägen för någon och försök att lämna det i slutet av dagen. Och du har ditt lilla företag 

på sidan. Det är inte mycket av en pengar-maker, mer en hobby egentligen. Men det är ett 

sätt att debitera några av dina personliga utgifter för verksamheten och få lite 

skatteavbrott. Dessutom är det kul! Mycket roligare än det här jobbet. Och det är inte 

mycket arbete. Några telefonsamtal på din mobiltelefon när du har en rökpaus och resten 

är på helgerna. Din fru hjälper också till och hon tror att det här blir den stora biljetten till 

en kuslig pension. Vem vet? Hon kunde ha rätt. 

 

Hur som helst måste du på något sätt göra dig redo för det här mötet med Raj. Du kanske 

har tid att ringa några samtal innan mötet börjar … 


