UTBILDNINGAR / KURSER
HÖSTEN 2011

HEMMAPLAN
. wdo meetings utbildningsprogram HEMMAPLAN är ett utbildningsprogram
som vänder sig i första hand till dig i arbetsledande ställning och handlar om
intern kommunikation och hur interna processer är livgivande i en föränderlig värld.

Kursen klargör sambandet mellan kostnadseffektivitet, lönsamhet,
nöjda medarbetare och kommunikation.
KURSINNEHÅLL

Kurserna är framtagna för chefer med personalansvar. Det kan vara mellanchefer
inom en avdelning, produktionsansvariga för en tillverkningsprocess eller säljchefer
med ansvar för underställdas säljresultat. Programmet är anpassat för ledare som
även har som uppgift att utveckla sina medarbetare till ännu bättre arbetsprestationer.
Hemmaplan med sina fristående kurser ger metoder och verktyg för att arbeta
systematiskt och målstyrt med intern kommunikation. Kursen lär även ut metoder
för att följa upp, mäta och påvisa nyttan med den interna kommunikationen och
hur mötets genomförande är av vikt för resultatet.
Utbildningen utvecklar deltagarnas kommunikationsförmåga och skapar insikt om
den interna kommunikationens betydelse i ledarskapet. Målet är att du ska få en god
förståelse för intern kommunikation och hur du kan bidra till organisationens framgång.

1

Den personliga ledaren/resultatinriktat ledarskap i praktiken

2

Intern kommunikation

3

Möteskommunikation

Utbildningen sker med fördel vid tre tillfällen, (och) med en till en
och en halv veckas mellanrum. Total tid 12 timmar.
AVGIFT		
3 600 kr + moms per person
Minimum 12 personer
Enskilda kurser kan även bokas för 1200 kr/deltagare och dag.

KURSER - FÖRDJUPNING
RESULTATINRIKTAT LEDARSKAP I PRAKTIKEN
Företag som lyckas bra med att ta till vara på medarbetarnas kreativitet och kanalisera
kreativiteten på rätt sätt är framgångsrika företag. Ett företag som omges av tydlighet
har en god förutsättning att nå uppsatta mål. Tillit, tydlighet och tålamod är viktiga ord
för det resultatinriktade ledarskapet.
Ett förutsägbart ledarskap är en förutsättning. Medarbetare som känner sig trygga med
sitt ledarskap bidrar till produktiva företag där varje anställd kan fokusera på sitt arbete.

MÖTESKOMMUNIKATION
En vision är bara en vision, ett mål är bara ett mål, en strategi är bara en strategi till den
dag människor agerar. Men en medveten och resultatinriktad möteskommunikation
kan företaget skapa mervärden och göra avtryck i sin omvärld.
Möteskommunikationen är en av de mest använda kommunikationsformerna men
också ett av de mest sårbara. Vid det fysiska mötet utnyttjas alla sinnen för att
visualisera varumärket, visionen, målet eller de nya strategierna.

Kursen utgår från grunderna i ett resutatinriktat ledarskap och visar genom praktiska
exempel och teoretiska metoder på hur ett medvetet resultatinriktat ledarskap kommer
att öka företagets effektivitet och medarbetarnas engagemang i sitt arbete.

Kursen ger dig som deltagare de viktiga verktygen för att såväl internt som externt
arbeta medvetet med möteskommunikation som arbetsmetod.

INTERN KOMMUNIKATION
Arbetet med att bygga förtroende, stärka varumärken och skapa eller bibehålla
lönsamma företag börjar inifrån. Med god internkommunikation bygger man en
gemensam värdegrund, förankrar målen och skapar dialog bland medarbetarna.

SEMINARIUM/ INSPIRATIONSKURS

Kursen ger fördjupad kunskap i hur den interna kommunikationen är livsavgörande
för en effektiv verksamhet. Kursen ger även grunderna i de processer som är viktiga
för en väl fungerande intern kommunikation och metoder som finns att tillgå när
företaget ställs inför förändringar i sin omvärld.

.wdo meetings erbjuder inspirationsföreläsningar för att lyfta frågan om internmöteskommunikation inom den egna organisationen. Denna föreläsning passar
med fördel vid konferens eller möte där personalen är samlad och kan bokas av
ledare eller chef.
PRIS <12 PERSONER
Halvdag
15 000 kronor + moms
Heldag 		
25 000 kronor + moms
Färre än 12 personer lämnas offert.

Storgatan 39
931 31 Skellefteå
Söder Mälarstrand 21
118 20 Stockholm
vxl. 0910-79 89 00
www.wdomeetings.se

Våra kunder ska veta varför man har möten,
och att möten, rätt använda, är den absolut
effektivaste kommunikationsformen.
I de fall kunden inte vet av vilka anledningar
de ska ha möten, är det vår skyldighet att ta
reda på dem och hjälpa kunden att kommunicera
ut dem internt.
Våra kurser och utbildningar är en perfekt start.

