KURSUS

Situationsbestemt
samarbejde
Sæt turbo på udviklingen

Praktisk.

i din virksomhed!

Workshoppens varighed er en hel
dag, kl. 08.00

16.00.

Har du og evt. dine ledere deltaget i kurset Situationsbestemt Ledelse
SLII® Experience? Ønsker du at styrke udviklingen af virksomheden og
gøre samarbejdet og kommunikationen bedre?

I samarbejde fastlægger vi datoen
for dagen.
Stedet for afholdelse af

Kender du også til disse udfordringer:

workshoppen afstemmer vi

•

Der er mangel på fælles ansvarlighed

•

Ineffektiv kommunikation

•

Medarbejderne kunne være mere produktive og løse udfordringer

•

Mangel på samarbejde og effektivitet på tværs af afdelinger

senere.

for mange ting skal gentages

Situationsbestemt samarbejde er en praktisk orienteret workshop,
designet til at hjælpe og træne medarbejderne med den proces, de
værktøjer og færdigheder de har behov for, til at øge orienteringen om

Jeres udbytte
af Situationsbestemt
samarbejde
•

Værktøjer til at inspirere og

udvikling og øge produktiviteten. Alle, ledere som medarbejdere, får et

motivere medarbejderne på

fælles sprog, som øger tempoet i udviklingsprocesserne.

tværs af virksomheden til at nå
mål og opgaver.
•

potentiale som medarbejder.

Hvorfor skal du investere i denne workshop?
Udviklingsorienterede medarbejdere giver virksomheden mulighed for at udnytte
medarbejdernes færdigheder, styrker og erfaringer til at løse komplekse udfordringer,

•

opnå resultater optimalt.

konsekvent producere bedre resultater.
Hvis medarbejderne fungerer optimalt, øger det også kreativiteten og nytænkende

•

Alle fra virksomheden deltager sammen og tilgangen vil være praktisk orienteret, så alle
kan byde ind og få stort udbytte med tilbage til det daglige samarbejde.
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Opnå effektiv kommunikation så
medarbejdernes kompetencer,

idéer, hvilket kan give jeres virksomhed konkurrencemæssige fordele.
Hvordan forløber workshoppen?

Viden og metoder til at få
kolleger til at samarbejde og

udføre opgaver hurtigere, optimere beslutningstagning, forbedre kreativiteten og

Kontakt os

Indsigt i eget udviklings-

selvtillid og motivation udvikles.
•

Indsigt i hurtigt at gå fra at være
ny til rutineret på opgaver.

