FORMÅL OG MÅL

FORMÅLET
Det er vores ønske at støtte dig som leder til at blive mere bevidst om din rolle og styrke dig på de områder, som du selv finder udfordrende .
Derfor har KENMAY i samarbejde med Kim Kristensen og High Performance
Institute sammenfattet en HALV DAG med fokus på ledelse og lederskab.
---Seancen faciliteres af Kim Kristensen, hvor der sættes fokus på:
➢ At gå forrest og sætte retningen - hvordan og hvorfor
➢ At træne sit eget lederskab - derfor er det vigtigt
➢ At fastholde og tiltrække de bedste medarbejdere - hvad kræver det
---Det er en intens dag, hvor der tages fat på helt centrale områder omkring ledelse,
og lederskab. Alle områder relevante i vores rolle til at skabe et bedre arbejdsliv
for os selv, vores medarbejdere - og medvirke til en stærkere og mere harmonisk
organisation/team.
---DET PRAKTISKE
Seancen foregår enten:
▪
▪

27.okt 2020
18.nov 2020

Tidspunkt: Fra kl.7.30-12.30 inkl fuld forplejning
Antal deltagere: max 15
Gruppesammensætning: 4-6

FORMÅL OG MÅL

Målet: Dette er ikke en uddannelse, men derimod en workshop. Du vil
efterfølgende være bedre klædt på til, at vurdere hvilke indsatser du - og din
virksomhed / team - skal arbejde med fremadrettet.
Nærmere info:
➢ Kim Kristensen - erfaring fra frontlinjen i det barske militærmiljø, hvor
balancen mellem liv eller død er hårfin. Det handler om, at sikre følgeskab,
et større formål og gå forrest for at sikre "medarbejdere", som vil yde den
ekstra indsats. Læs mere: https://highperformance.dk/foredrag/kim-kristensen/
Sted:
➢ Karrebæksmindefjord, Enø Kystvej 55, 4736 Karrebæksminde
Deltagere:
➢ Profiler med en lederfunktion - sammensættes i grupper med sammenlignelige profiler.
Økonomi:
➢ Pris - Kr. 3.950+moms pr deltager
➢ I prisen er inkluderet fuld forplejning, materialer mv.

Tilmelding og nærmere info:
- Kennet Mayland, tlf. 31 31 34 49, km@kenmay.dk

