AM-Sikkerhed

AM-Miljø

AM-Care

AM-Trivsel

AM-Gruppen
AM-Gruppen er en moderne konsulentvirksomhed, der med
hovedafdeling i Esbjerg servicerer kunder inden for mange forskellige brancher i hele Danmark.
Vi er totalleverandør inden for områderne miljø, arbejdsmiljø og
organisationsudvikling. Vi er ca. 45 medarbejdere med vidt forskellig
uddannelse og vi beskæftiger blandt andet læger, psykologer, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, maskinmestre, ingeniører
og it-udviklere.
Med mere end 25 års erfaring i arbejdsmiljørådgivning, har vi lært, at
alle organisationer er unikke og dét tager vores rådgivning udgangspunkt i.

Udviklet i samarbejde med

Lederen som coach
Skab bundlinie og gejst på din arbejdsplads

Bliv en endnu bedre leder
Vil du coache dine medarbejdere, udvikle dine medarbejders kompetencer, samt
arbejde målrettet med at skabe resultater for virksomheden så er dette kursus noget for dig.
Mange har erfaret, at traditionel coaching og ledelse kan være svært forenelige.
Derfor tilbyder AM-Gruppen i samarbejde med Tranberg Coaching en
coachingmodel, der tager højde for det magtforhold, der er mellem leder og medarbejder og samtidig finder nye løsninger, udfordre de barrierer
der kan være samt skaber ansvarlighed, motivation og handlekraft hos medarbejderne.
Kurset består af teoretiske oplæg, praktiske øvelser så deltagerne selv lærer at
bruge værktøjerne, demonstrationer af coaching og feedback.
Der er tilknyttet 1 erfaren coach pr. ca. 5 kursister.
Kurset henvender sig til ledere, mellemledere og afdelingsledere fra
både private og offentlige arbejdspladser. Max. 18 deltagere pr. hold.

Hvad får du ud af kurset
· Værktøjer, som du kan bruge i din hverdag
· Sparring og feedback under øvelserne
· Du vil efter kurset være mere afklaret om din rolle som leder
· En handleplan for implementering af coaching i din virksomhed
· En manual og kvik-guide
· Et diplom
· Netværk med andre ledere
· En god oplevelse
Undervisere
Marlene Tranberg Jensen, professionel coach
og tidligere afdelingsleder.
Sofie Moore, professionel coach, cand.techn.soc og assistent
for Sofia Manning,
Coachtrænere:
Konsulenter fra Motivator
Materialer
Du vil få udleveret en 120 siders manual samt en kvik-guide.
Pris
Kr. 13.500 + moms
Dato
Modul 1: 26.-27.-28. marts kl. 9.00-16.00
Modul 2: 25. april kl. 9.00-13.00 (inkl. frokost)
Afholdelsested
AM- gruppen, Høgevej 21, 6705 Esbjerg
Læs om pris og tidspunkter på www.am-gruppen.dk

