Hvide kitler
MedarbejderFitness
Målet med medarbejderfitness er, at gruppen af medarbejdere får det
løft, der sikrer, at der arbejdes med - og ikke imod.
Medarbejderudvikling er:
- Coachsamtaler til gavn for den enkelte medarbejder
- At understøtte det aspekt at være del af et team, og derved positivt påvirke den øvrige del af samarbejdet.
Medarbejderudvikling er en god investering fordi:
- Den opretholder arbejdsglæden hos den enkelte medarbejder, der netop gør forskellen i alle de hverdage, der jo er flest af, når alt kommer til
alt.
Medarbejderudvikling:
- Behøver hverken at være besværligt, tidsrøvende eller dyrt. Det kan
derimod blive en spændende og inspirerende disciplin, som vil kunne inspirere hele virksomheden og allerede på kort sigt bidrage effektivt til en
øget kundetilfredshed og automatisk en bedre bundlinje!
DC-Consult tilbyder medarbejderudvikling på den måde, at vores coach
Ken Kürstein, gerne kommer til virksomheden eller indbyder virksomhedens medarbejdere til at komme til en lokation for at afholde individuelle
samtaler af coachende karakter.
Vores motto til dette kursus: Så gør det dog!
Læs mere om kurset på næste side.

Kursus tid og sted:
Kan foregå i virksomheden
eller i eksterne lokaler - når
det passer dig.
Pris:
Ring og hør nærmere
Vi sætter fokus på:
• Samspilsanalyse
• Egen rolle, indflydelse
og ressource
• Arbejdsglæde, motivation og overblik
• Ris og ros
• Værdier og overbevisninger
• Personprofil og karriere
• Funktionsfordelingsplan
og værdier i virksomheden
• Stresshåndtering
• Attitude
Kontakt:
Du er altid velkommen til at
kontakte os og få en uforpligtende dialog om netop
din virksomheds behov.
Ken Kürstein
Virksomhedskonsulent
Mobil 20 20 92 12
kk@dentalconsult.dk
www.dc-consult.dk
www.linkedin.com/in/
kenkurstein
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DC-Consult hjælper med:
At udvide forståelsen omkring samarbejde og kommunikation og tilføre de værktøjer, der igen vil få hverdagene til at glide i virksomheden.
Medarbejderudvikling i virksomheden bør være en
integreret og meget vigtig brik i virksomhedens strategi – for det er kun via udvikling af medarbejdernes
kompetencer, de personlige såvel som de faglige, at
virksomheden sikrer sig konstant vækst.
Har du som medarbejder eller ejer fået interesse for
coachingsamtaler, er du naturligvis velkommen til at
kontakte os for nærmere drøftelse.
Medarbejderudvikling leveres udelukkende i form af
en ”pakke” på minimum 3 samtaler for at sikre en opfølgning, og for at sikre, at de fokuspunkter, der arbejdes med, føres helt ud i praksis.
Vores værktøjer er baseret på en treårig coachinguddannelse fra Center for Ledelse, og egne erfaringer
fra lederrollen, hvor ledelsesformen har været med en
coachende tilgang.
Undervisningen foretages af vores Klinikcoach og
virksomhedskonsulent Ken Kürstein.
For Ken Kürstein og DC-Consult handler alting om at
skabe en positiv forandring for dig! Vi spørger derfor ind til dine behov og forudsætninger inden kurset.
Derudover hjælper underviseren dig til at overføre
den nye viden og de nye færdigheder til din dagligdag efter kurset.
Hver enkelt person inviteres til at sætte et fokus, som
kan være både kort- og langsigtet. Herudfra arbejdes
der eksempelvis med:
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Eksempler på temaer, eller også dagligdags situationer fra jeres virksomhed:
• Samspilsanalyse.
•

Egen rolle og ressourcer.

•

Arbejdsglæde og motivation.

•

Kommunikation og feedback.

•

Ris og Ros.

•

Egen indflydelse.

•

Stresshåndtering.

•

Overblik og arbejdsopgaver.

•

Funktionsfordelingsplanen.

•

Attitude over for kollegaer/leder.

•

Værdier og overbevisninger.

•

Karriere.

•

Personprofil.

•

Værdibærer i virksomheden.

Ovennævnte er ikke udtømmende eksempler, blot
nogle af de mange udvalgte. Vi sætter jeres virksomhed i fokus og bruger eksempler fra jeres hverdag. På
den måde relaterer vi undervisningen til noget, I kan
forholde jer til.
Medarbejderudvikling kan også anvendes, når eller
hvis en mindre gruppe af medarbejdere har interne
problemer. Det kan være, at der er dårlig stemning
iblandt disse eller uoverenstemmelser vedr. samarbejde.
I sådanne tilfælde træder MedarbejderFitness også
gerne til.
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