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med fokus på

Motivation och Arbetsglädje
Lär dig förutsättningar för att skapa hållbar tillväxt utan att göra
slut på människors energi. Släpp loss kraften som finns i dig och
dina medarbetare. Bidra till hälsa och välmående samtidigt som
du får hjulen att spinna snabbare. 
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Dag 1
Åtta nycklar för motivation och arbetsglädje
 Vi går igenom åtta viktiga faktorer för framgångsrikt ledarskap

(fördjupning på urval). 
 Du lär känna dig själv, stärker din självbild och ditt självförtroende som 

ledare genom feedback.
 Du får konkreta verktyg och tips som förenklar din vardag. 

Dag 2
Individuell kartläggning av dina drivkrafter, styrkor 
och överdrivna styrkor (genomförs digitalt före kurs)
 Vad driver dig och vad driver andra? Du lär dig om olika behov, 

drivkrafter och hur du kan bli bättre på att ta tillvara på egna och andras 
naturliga intressen, motivation, kompetens och färdigheter. 

 Du skapar förståelse för egna och andras styrkor och överdrivna styrkor.
 Du lär dig kommunicera effektivt och hantera konflikter med hjälp av 

teori, kartläggning och kunskap om dig själv och andra. 

Bra att veta! Kursen lämpar sig väl även för dig som inte är formell chef. 
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Johan Wiklund - VD Care of GERD
Absolut viktigast för mig var att få konkreta bra
verktyg (nycklar) som jag kommer ha stor nytta
av. Vi jobbar holistiskt, hela människan, och
utbildningen tydliggjorde för mig hur personlig
utveckling och gott ledarskap hänger ihop.

Referenser

77 % ger kursen 
högsta betyg

Anton Bagge - VD Bagge Bygg
Det som gjorde kursen toppenbra för mig var
insikter om styrkor/överdrivna styrkor, att lära
sig mer om feedback och att också ge och få
feedback. Verktygen vi fick med oss i
verktygslådan var också toppen.
/Anton

Träna på feedback i trygg miljö var väldigt lärorikt och att få insikt
om styrkor och överdrivna styrkor var aha-upplevelser för mig. Jag
rekommenderar varmt kursen till alla ledare och entreprenörer
som vill vässa förutsättningarna för bra business.
/Johan


