For den operative mellomleder

er ledelse, kommunikasjon og strategi et spennende og
nyttig fagfelt
Programmet som er nytt i Norge, er utformet for
mellomledere som har behov for anvendbar kunnskap
om hvordan strategi, mål og daglig arbeid henger
sammen.
Gjennom inspirerende og deltagerbasert læring, oppnås
trygghet i rollen som leder og du vil oppleve stor mestringsglede gjennom egen og andres resultatoppnåelse.
Ledelse er ikke quick fix!
Kurset baserer seg på forskningsbasert og utprøvd
Best Practice og gir anvendbar kunnskap om effektive
styringsverktøy. Målet er å utvikle den enkelte som leder og
å forberede til mer krevende lederstillinger i fremtiden.
Resultat etter endt program skal kunne måles i høyere
prestasjonsnivå for den enkelte – for eksempel i medarbeidertilfredshet, bedre resultat og/eller økning i kundetilfredshet.

Med 20 års erfaring fra privat og offentlig virksomhet, har
Bente Karoliussen og Dag Møkleby fokus på resultater og
forbedringer for bedriften og dens ansatte gjennom ny og
praktisk rettet ledertrening. Begge er sertifiserte fasilitatorer
fra Haines Centre for Strategic Management, San Diego.

Påmelding og nærmere informasjon til Meta Kompetanse as
Bente Karoliussen bente@metakompetanse.no
m: 992 55 626
Dag Møkleby
dag@metakompetanse.no
m: 900 55 626

Hva er elementene i vår lederopplæring?
Kommunikasjon og ledelse
Basiskunnskap og utvikling av selvledelse er en forutsetning for å kunne lede og samarbeide med andre. Kunnskap om relasjon- og teamledelse, samt presentasjon av
konkrete verktøy for å bli tydeligere i kommunikasjon med andre.
Grunnleggende ferdigheter i kommunikasjon og ledelse vil bidra til merkbare prestasjonsøkninger i eget team. I tillegg har vi stort fokus på struktur og rutiner som fremmer prestasjoner.
Strategisk kompetanse - en nødvendighet?
Det bygges strategisk kompetanse gjennom enkle modeller og teknikker. Strategisk
forståelse vil gi deltagerne økt fleksibilitet i forhold til stadige endringer. Kompetanse
om endringsprosesser og ledelse av disse er et av verktøyene som gjennomgås.
Programmets innhold
Programmet består av forelesninger, egenarbeid og erfaringsutveksling ut fra relevante case og velkjente problemstillinger. Kombinasjonen av læring og aktiv deltagelse sikrer både engasjement og integrering av kompetansen.
Programmet er tredelt og deltagerne kan melde seg på modul 1, 2 og 3 – samlet eller
stykkevis. Modulene bygger på hverandre i rekkefølge. Hver modul inneholder samlinger på tre dager fordelt på tre måneder.
Pris pr modul kr 7.500,- eks mva.

