Styrk din ledelseskommunikation.
Opnå øget motivation og ejerskab hos
dine medarbejdere. Skab bedre
resultater mere effektivt.

Deltag på uddannelsen
ledelseskommunikation
Uddannelsen henvender sig til dig, der ønsker opnå
øget ansvarlighed, større følgeskab og mere
passionerede medarbejdere. Til dig der tror på din
evne til at kommunikere gør en forskel for dine
resultater og gennemslagskraft
Genkender og oplever du f.eks.:
•
problemer med medarbejdere der ikke
performer og tager ejerskab
•
at din tid bruges på brandslukning og drift
•
gentagne gange må sige det samme
•
mangel på win-win samtaler og fremdrift
•
fremsætter løsninger frem for at få
medarbejderen til at finde svarene

Deltag på uddannelsen og øg din gennemslags- og eksekveringskraft
samtidig med du opnår større overskud, øget energi og passion hos
dig selv og dine medarbejdere. Styrk dine evner til at få omsat mål og
aftaler til handling og led til større ansvarlighed. Oplev hurtigt at det
aftalte sker til aftalt tid.
Få anvendelige værktøjer til at afholde værdiskabende dialogen både
1-1 og 1 til mange. Bliv dygtig til den værdiskabende dialog og den
vanskelige samtale. Skab dialoger og samtaler med 2 vindere.
Bliv dygtig til, på en simpel og motiverende måde, at stille tydelige krav.
Lær medarbejderne at træffe deres valg, tage ansvar for deres
beslutninger til glæde for både dem selv, virksomheden og dig.
Oplev hvordan du med færre indsatser får større succes.
Få ideer til hvordan du med en bedre og skarpere kommunikation
skaber en kultur med høj grad af passion og øget lyst til udvikling af
både faglige og personlige kompetencer, der samtidig sikrer
topresultater.

Så tilmeld dig uddannelsen og bliv en dygtig
kommunikator og motivator.

Hvad enten du er ny lede, har flere års erfaring eller sidder i en HR
funktion vil uddannelsen give værdi.

Tilmelding til:

Uddannelsens varighed er 4 ½ dage. 2 hele dage og 5 halve dage.
Fordelt fra september 2017 til april 2018.

tina@pluspart.dk eller suh@nextwork.dk
Tina 22 22 12 16 eller Susanne 40 22 37 39

Vi glæder os til at se dig. Ring endelig hvis du har uddybende
spørgsmål.
De bedste hilsner
Susanne og Tina

Procesplan og overordnet indhold

Ll

Kommunikation
1 til 1
•

•
•
•

Kommunikationsteknikker og
struktur for
samtaler
Gode og skarpe
spørgsmål
Læringsmetoder
Træning

Kommunikation
1 til 1
•
•
•

Opfølgning siden
sidst
Værdiskabende
dialoger
Træning

Kommunikation
1 til 1
•
•
•

Opfølgning siden
sidst
Vanskelige
samtaler
Træning

12. oktober 2017
Kl. 8.-12.00

6. november 2017
Kl. 8.-12.00

Kommunikation
1 til mange

Kommunikation
1 til mange

Kommunikation
leder til leder

•
•

Præsentationstek
nikker
Metoder og
forberedelse af
møder
Træning

24. januar 2018
Kl. 8.30-16.00

•
•

•

12. september 2017
Kl. 8.30-16.00

•

Kommunikation
1 til 1

•
•
•

Opfølgning siden
sidst
Mødeafholdelse
Træning

5. marts 2018
Kl. 8.-12.00

•
•
•
•

Opfølgning siden
sidst
Kommunikation
Træning
Evaluering og
fremtidig læring

Opfølgning siden
sidst
Få medarbejderen
til at træffe et
valg og stå ved
det
Træning

14. december 2017
Kl. 8.-12.00

Praktiske
oplysninger:
Uddannelse afholdes hos
PlusPart, Stigsborgvej 60,
Nørresundby
Pris: 8.500 kr. + moms
pr. deltager og inkl.
forplejning ved tilmelding
senest 15.8.2017

mere effektivt.
10. april 2018
Kl. 8.-12.00

10. april 2018
Kl. 8.-12.00
Tilmelding til:
tina@pluspart.dk eller suh@nextwork.dk
Tina 22 22 12 16 eller Susanne 40 22 37 39

