Steen & Finndatter as
Rå Dialog * Relasjon * Resultat

EKSKLUSIV INVITASJON
RIGG DEG FOR MORGENDAGENS LEDERSKAP! BLI MED PÅ
UTVIKLENDE VEILEDNINGSGRUPPE FOR LEDERE HØSTEN 2017.
Sikre deg at du er trygg på de viktigste ferdighetene for fremtidens ledere. Bli RÅ på dialog,
relasjon og emosjonell kompetanse. Bli med å skap fremtidens arbeidsplasser preget av
tydelighet, robuste relasjoner, trygge samarbeid og tilbakemeldingskultur.

Idé
Vi står i et paradigmeskifte. Endring er
normalen, kompleksiteten øker,
organisatoriske grenser flyttes. Vi ser
konturene av en ny type arbeidsliv, ledelse
og medarbeiderskap. Vi må tenke og gjøre
ting på en ny måte enn før. Alt tilsier at
fremtidens ledere bør være Rå på Dialog,
og MENNESKENE, RELASJONENE og
SAMARBEID vil stå i fokus!

Om Steen & Finndatter:

Temaer vi skal gjennom:
•
•
•
•
•
•
•

Krav til fremtidens ledere; dialogen og relasjonens plass
Hvem er jeg i mitt lederskap, hva VIL jeg, mine MÅL
Bevissthet om styrker og svakheter, øve og trene ferdigheter
Relasjonskompetanse / emosjonell kompetanse
Rå Dialog! – samtaleteknikk, språk og bevissthet
Tydelighetens plass i fremtiden lederskap, tilbakemeldingskultur
Nettverk, sosiale konstellasjoner på jobb

Arbeidsmåte:
Tre dagssamlinger med 1 mnd mellomrom. Kombinasjon av bolker med
miniteori og åpne, utforskende diskusjoner og praktiske øvelser i plenum,
gruppearbeid, individuelt og som “hjemmelekse”.
Vi sikrer en trygg, felles gruppe for utveksling, faglige diskusjoner som følger
hverandre i utviklingsprosessen. Vi skaper et laboratorium sammen for
eksperimentering, øving og feiling av ferdigheter. Personlig veiledning til den
enkelte deltaker.

Siv & Grethe er to erfarne
bedriftsrådgivere, coacher og fasilitatorer
som brenner for fremtidens lederskap - og
relasjonen og dialogens plass i dette. Vi er
god på HR, organisasjon og ledelse og
prosess og veiledning av grupper og
enkeltindivider. Et solid partnerskap for de
i næringslivet som ønsker utvikling og
endring. Vår spesialitet er relasjon,
tydelighet og RÅ dialog! Les mer om oss på
Facebook eller LinkedIN under Steen &
Finndatter as.

Hvem veiledningsgruppen passer for:
Eksisterende og kommende ledere på alle nivåer som ønsker å strekke seg
mot fremtidens lederskap, som ikke bare ønsker inspirasjon men også
praktisk veiledning/øving under trygge rammer, for å sikre varig endring.
Praktisk:
Seminardag 1: 4. Oktober 2017 kl 12-16 og 5. oktober 9-16 (NB 1,5 dag)
Seminardag 2: 2. November 2017 kl 9-16
Seminardag 3: 27. November 2017 kl 9-16
Sted: Trondheim, møtelokale annonseres senere
Påmelding: Send mail til: grethe@steenfinndatter.no – merk “Påmelding
veiledningsgruppe høsten 2017”. NB! Liten gruppe. Maxantall. Fylles raskt.

Pris: 12.500 eksl mva. Pris inkluderer varm lunsj.
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