Kursus for ledere

workjoy.dk
Vi arbejder ud fra disse værdier:
Ærlighed
– på en kærlig og konstruktiv måde
Skæve vinkler
Vi følger ikke altid normen, det er befriende
Omsorgsfuld
Vi skal alle med på rejsen
Tryghed
Vil alle føle, dermed skaber vi mod til læring
Humor
Burde stå først, det er vigtigt at kunne grine,
også af sig selv

Den ærlige samtale
Er du ansvarlig for nogle medarbejdere,
og føler du dig ikke helt tryg med konflikter?
Så vil dette kursus være noget for dig.
På dette heldags kursus, vil du få læring og metoder med hjem,
til at skabe nogle endnu gladere og mere produktive medarbejdere.

Du vil efterfølgende:
• Få dine medarbejdere med i samme retning
• Løse konflikter – oftest, inden de opstår, uden frygt
• Tage et endnu større ansvar, både for medarbejdere og kunder
På kun 8 timer vil du lære, hvordan du med forventningsafstemning og den
ærlige samtale, kan få dine medarbejdere, til at skabe endnu større værdi
for dig og kunderne.

Krav til deltagere:
Ingen krav til uddannelse eller erfaring
–
Der skal medbringes et
eksempel på en svær samtale

Indhold:
Redskaber til opfølgning,
anerkendelse og konsekvens
–
Gennemgang af vores
2 intelligenser – hjerne og krop
–
Metode til ”den ærlige samtale”
–
Øvelser i ”den ærlige samtale”

Varighed:
8 timer

En praktisk tilgang, hvor hver deltager tager udgangspunkt i egen hverdag,
med de problemstillinger som findes der.

Pris:
Bemærk: Der skal medbringes et eller to eksempler, hvor du synes det var
svært, at få en medarbejder til at ændre adfærd, på et eller andet punkt.

” Om jeg vil anbefale kurset? HELT KLART!
Det er personlig udvikling på højt plan og på kort tid.”

Kontakt os for pris
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