I samarbete med Ensize AB

SAMARBETE OCH EFFEKTIVITET I DET
NYA NORMALA
Förbättra kommunikation och samarbete
STQM erbjuder ett exklusivt halvdagsseminarium som handlar om att bättre förstå hur vi
skapar ett gott samarbete, ökar produktiviteten och effektiviteten i det nya normala.
Målsättningen är att ge deltagarna en fördjupad kunskap om hur teamet ser på samarbete,
produktivitet och effektivitet efter pandemin. Är vi effektivare på jobbet eller hemma eller är
det en hybridlösning som är svaret på hur vi håller motivationen och engagemanget uppe?
Vilka fördelar och nackdelar finns det för just vårt team och arbetsplats? Hur säkerställer vi
att vi gör det vi ska göra och håller fokus på det som verkligen är viktigt? Hur följer vi upp
och utvecklas i arbetet?
Ja, frågorna är många och viktiga. Företag och organisationer har olika syn på vad som
passar just dem, det har säkert medarbetarna också. Vilka fördelar och risker finns det som
kan vara avgörande för just vårt team, avdelning eller företag?

I workshopen kommer deltagarna bättre förstå teamets förutsättningar och tillsammans
kunna prioritera, fokusera på det viktiga och diskutera möjliga risker.
Olika attityder, drivkrafter och motivatorer påverkar samarbetet och mellan människor både
i team och individuellt.

Innehåll och upplägg
Alla i teamet får besvara en analys för få en gemensam förståelse för hur de ser på det nya
normala och vad var och en anser vara viktigast för teamet och personligen.
Alla i teamet får även besvara en analys för få en ökad förståelse för sin egen beteendestil
och drivkrafter och motivatorer. Rapporterna delas ut under workshopen.
Målsättningen med workshopen är att ge samtliga teammedlemmar en ökad förståelse för
hur teamet fungerar och hur man ser på de olika arbetsuppgifterna. Var och en kommer
också att fördjupa insikten om sig själv, sina styrkor samt områden som kan utvecklas i syfte
att kommunicera bättre och effektivare inom, utom och mellan grupperna med kollegor,
kunder och samarbetspartners.
Vi kommer även att, tillsammans, utforska gruppdynamiken och de framträdande
egenskaperna gruppen har och hur de förhåller sig till varandra för att utnyttja varandras
styrkor på bästa sätt samt göra några passande övningar.

Pris:
Halvdag: 20.000 sek upp till 10 deltagare –1.500 kr för per tillkommande deltagare
Heldag: 30.000 sek upp till 10 deltagare –1.500 kr för per tillkommande deltagare
Just nu erbjuder vi en rabatt på 25%
Offererat pris gäller till och med 31/12-2022
Priserna är exklusive moms.

För kontakt och mer information kontakta:
info@stqm.com
Tel: 0763-477401

