KURSUS
HIGH PERFOMANCE TEAMS - 3 DAGE
SKAL DIT TEAM OGSÅ VÆRE ’HIGH PERFORMANCE TEAM?

ET KURSUS MED
UDBYTTE!
Kurset i High Performance
Team er et meget anvendeligt
og praktisk kursus, hvor du
kan gå direkte hjem og bruge
teorien og værktøjerne på din
arbejdsplads.
Kurset gennemføres i en
kombination af teori og
praksis, og med en erfaren og
certificeret konsulent som
instruktør.
Du modtager et kursusbevis
efterfølgende, som et bevis på
din deltagelse.

Flere og flere arbejdsopgaver er komplekse og skal løses på tværs af
faggrupper og afdelinger, og erfaringerne viser, at det bedst sker i rammerne
af High Performance Teams.

Formål og udbytte af kurset:
Bliv uddannet i professionel udvikling og ledelse af team
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v
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Styrk vejen til høje teampræstationer
Lær at skabe gode og professionelle relationer i teamet
Få indblik i de forskellige udviklingsfaser i et team
Lær at udnytte og optimere teamets ressourcer
Få teknikker til at identificere barrierer i temaet
Få værktøjer til at måle teamets resultater og processer

»På kurset arbejder vi aktivt i teams, så du selv
oplever, hvordan et team udvikler sig, og
hvordan teamet skal ledes« – Ole Jacobsen
Som leder har du på kurset opnået
Som leder på kurset får du desuden en vurdering af din personlige teamleder
profil samt mulighed for at fastlægge dine målsætninger og handlingsplaner
for dit team.

OLE JACOBSEN
Ole har en mastergrad i Ledelse fra Syddansk Universitet, og er uddannet i
Erhvervspsykologi, Innovation og Ledelses- og Organisationskonsulent.
Ole er certificeret konsulent i High Performance Team.
De sidste 30 år har Ole arbejdet som selvstændig konsulent med opgaver i
private- og offentlige virksomheder på alle niveauer.
Ole driver til dagligt konsulentvirksomheden, L&M Consulting.
Instruktør: Ole Jacobsen

UNDERVISNINGSFORM
DET FÅR DU MED
ü Max 12 deltagere
ü Ekspertunderviser
ü Praksisnær undervisning
ü Gennemarbejdet
kursusmateriale
ü Tilfredshedsgaranti

Kurset er opbygget som en process, der gradvist øger deltagernes færdigheder i
at opbygge effektive teams. Formen er intensiv og veksler mellem
gruppearbejde og korte plenumindlæg, teammålinger, individuelle og
gruppebaserede refleksioner.

DATO, PRIS OG TILMELDNING
Næste kursus udbydes 29.-30.-31. oktober 2018. Tilmelding foregår på mail til
oj@lm-consulting.dk Eller via tilmeldingsformularen på vores hjemmeside.
Pris per person 14.595,- inkl. forplejning hele dagen

KONTAKT OS

L&M Consulting
RÆDERSHUS
ALLÉGADE 2
8700 HORSENS
M: +45 2612 5702
E: OJ@LM-CONSULTING.DK

[Navn på modtager]
[Adresse]
[By, postnummer]

Kurset udbydes i København

