
Kursus workjoy.dk

Ledige mixed hold 2018 

Hold 18: 

14. og 15. august, 5. og 26. september

Hold 19: 

11. og 12. september, 3. og 24. oktober

Hold 20: 

25. og 26. september, 17. oktober 

samt 7. november

Hold 21:

9. og 10. oktober, 31. oktober 

samt 21. november

Varighed:
4 dage (modul 1 tager 2 dage, 

modul 2 og modul 3 er en enkelt dag, 

som ligger henholdvis 3 og 6 uger 

efter første modul)

Pris:
Eget hold:Kontakt os for pris

Mixed hold: 

Kursus, materiale og forplejning: 

kr 19.500,- ex moms

Workjoy Inc
88 44 28 88 / kontakt@workjoy.dk

Kurset udbydes af Workjoy Inc
Se mere på workjoy.dk eller kontakt Jacob Lejbowicz for evt. spørgsmål.

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

” Jeg kan klart anbefale kurset. Få dage med stort udbytte. 
Opbygningen er god, idet kurset giver mulighed for at afprøve de 
nye værktøjer og komme tilbage og få afklaret problemstillinger”  

Kim Andersen, Produktionsleder

Tillidsbaseret ledelse
Jeg vil have det sjovt på arbejdet! Det handler ikke om at grine, derimod at  

blive udfordret, inspireret og få lov til at give af mig selv. Det kan jeg hjælpe 

andre til at opnå, med dette kursus.

På kun 4 dage henover 6 uger, vil deltagerne forandre hverdagen, for sig selv  

og sine medarbejdere. 

En helt igennem praktisk tilgang, hvor hver deltager tager udgangspunkt i  

egen hverdag, med de udfordringer som findes der.

Deltagere vil efterfølgende:
• Træde i karakter som leder – med tryghed

•	 Løse	konflikter	–	oftest,	inden	de	opstår,	uden	frygt

•	 Tage	et	endnu	større	ansvar,	både	for	medarbejdere	og	resultater

Bogen, Tillidsbaseret ledelse – vejen til arbejdsglæde, som er bygget op omkring WAO-modellen, er pensum 

for kurset. (WAO-modellen er udviklet af Jacob Lejbowicz, Workjoy, som har været leder i 15 år, med fokus 

på arbejdsglæde, og den vej fundet opskriften på Tillidsbaseret Ledelse)

Har	I	deltagere	nok	til	et	hold	(7-10	personer),	så	laver	vi	et	kursus	kun	

for	jer,	ellers	er	der	åbne	hold	-	se	ledige	mixed	hold	i	resten	af	2018

Bemærk	at	de	åbne	hold	afholdes	i	Farum!


