KURSUS
KONFLIKTHÅNDTERING - 2 DAGE
LÆR 8 FORSKELLIGE MÅDER AT HÅNDTERE KONFLIKTER PÅ!

ET KURSUS MED
UDBYTTE!
Kurset i konflikthåndtering er
et meget anvendeligt og
praktisk kursus, hvor du kan
gå direkte hjem og bruge
teorien og værktøjerne på din
ledelse og 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

Konflikter og uoverensstemmelser er en del af arbejdslivet og
kan enten lægge beslag på din energi, udfoldelse, arbejdsglæde
og resultater. Men du kan også anvende konflikten til en
konstruktiv udvikling af dig selv, dine medarbejdere og din
arbejdsplads.
Formål og udbytte af kurset:
Som leder vil du kunne identificere, forebygge og håndtere
konflikter i egen organisation. Ved deltagelse på kurset får du:
v
v
v
v
v
v

Indsigt i konflikters opståen
Viden om konflikters udvikling og forløb
Analyseværktøj til afdækning af konflikters baggrund
Test af din konfliktstil til håndtering af konflikter
Håndtér medarbejdernes reaktioner på konflikter
Indsigt og træning i din konfliktkommunikation

din deltagelse.

»Selve konflikten er ikke problemet – det er ofte din
håndtering af konflikten, der er problemet«
– Ole Jacobsen
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 Konflikthåndtering.
De sidste 30 år har Ole arbejdet som selvstændig konsulent med
opgaver i private- og offentlige virksomheder på alle niveauer.

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

UNDERVISNINGSFORM
Kurset er en kombination af teori, træning, dialog, refleksion og
feedback. Udgangspunktet for arbejdet med de præsenterede temaer
og værktøjer er deltagernes egne oplevelser og erfaringer. Der vil
være mulighed for erfaringsudveksling mellem deltagerne, således at
dine konflikterfaringer fra dagligdagen kan blive genstand for
kvalificeret behandling og feedback.
DATO, PRIS OG TILMELDNING

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

Næste kursus udbydes 5. og 6. november 2018. Tilmelding foregår på
mail til oj@lm-consulting.dk Eller via tilmeldingsformularen på
vores hjemmeside.
Pris per person 9.595,- inkl. forplejning hele dagen

Kurset udbydes i København

