KOLEDAR DOGODKOV 2019
Praktično vodenje
ŠOLA PRAKTIČNEGA VODENJA
Šola praktičnega vodenja na neposreden in razumljiv način
September
prinaša modele Splošne poslovne odličnosti. Prejeli
24. – 26. 9. 2019
1. – 3. 10. 2019
(v slovenščini)

Oktober
14. – 18. 10. 2019
(v angleščini)

boste konkretne nasvete in praktična orodja za ugotavljanje in
razvijanje svojega vodstvenega potenciala ter poglobljeno
razumevanje štirih področij delovanja organizacije: produktivnosti,
odnosov, kakovosti in voditeljstva.
Izobraževanje je namenjeno managerjem, vodjem skupin in ključnim
zaposlenim za razvoj.
Več in prijava: Šola praktičnega vodenja

Kratki enodnevni seminarji
OSEBNA ORGANIZACIJA IN UČINKOVITOST
Seminar Osebna organizacija in učinkovitost je sistem doseganja
November
rezultatov na produktiven način s koncepti in načini pionirja orodja za
doseganje osebnih rezultatov Clausa Møllerja.

5. 11. 2019

Svoj osebni menedžment časa in življenja, v službi in doma, boste
naredili še bolj produktiven. Pridobili boste številne načine za
oblikovanje uspešnih principov in metod menedžmenta ter delovnih
navad, ki jih vsi potrebujemo za uspešno delo, vodenje timov ali
oddelkov.
Več in prijava: Osebna organizacija in učinkovitost

TEAMSHIP: Razvoj zmagovitih timov
Seminar Teamship daje tako navdih kot praktično pomoč
November
menedžmentu, vodjem timov in članom timov, da sestavijo in
razvijejo zmagovite time ter jih oblikujejo z zmagovalnim načinom
vodenja, kot je to običajno v športu.
12. 11. 2019

S programom pridobite znanje za uresničevanje 15 dejavnikov, ki so
skupni visoko uspešnim timom, merilec kulture Teamship v vašem
podjetju ter model poslovnega razvoja za vodje vseh timov.
Več in prijava: Teamship: Razvoj zmagovitih timov

PRITOŽBA JE DARILO: Od pritožbe do zadovoljstva
Pritožba je darilo je uspešen seminar za storitve strankam o tem,
November
kako pritožbe strank spremeniti v poslovne priložnosti, z njimi
ponovno vzpostaviti zaupanje in jih ohraniti kot stranke.

20. 11. 2019

Program PJD vas bo usmeril k pozitivnemu ravnanju s pritožbami in
pokazal, kako ustvariti boljše odnose s strankami, okrepiti podobo
znamke in lojalnost uporabnikov ter ustvariti odličen sloves podjetja
na trgu.
Več in prijava: Pritožba je darilo: Od pritožbe do zadovoljstva

EMPLOYEESHIP: Usmerite energijo vseh k zmagam
S seminarjem Employeeship ustvarite "kulturo Employeeship", v
November
kateri so vsi zaposleni globoko predani preživetju in razvoju
podjetja. Gre za poseben, skandinavski koncept, v katerem so še
posebej pomembne: odgovornost, lojalnost in iniciativnost.
26. 11. 2019

Na tem seminarju boste vse tri sestavine ne le natančno spoznali,
ampak se jih naučili uresničiti v timu in jih spodbujati skozi svoje
podjetje, da ostanejo zasidrane v vaši kulturi.
Več in prijava: Employeeship: Usmerite energijo vseh k zmagam

DELO S SRCEM: Čustvena inteligentnost
S seminarjem Delo s srcem boste spoznali model čustvene
November
inteligentnosti avtorja Clausa Møllerja. Naučili se boste razlikovati
posamezna področja modela in jih uporabiti za usmerjanje dejanj ter
vodenje drugih.

28. 11. 2019

Naučili se boste upoštevati čustveno stran vodenja in
uporabljati čustveno inteligentnost za doseganje rezultatov z
notranjimi in zunanjimi deležniki in
razvijati čustveno klimo podjetja.
Več in prijava: Delo s srcem: Čustvena inteligentnost

Zaposlenim, timom in organizacijam pomagamo dosegati rezultate na
štirih glavnih področjih poslovne odličnosti:

produktivnost, odnosi, kakovost, voditeljstvo.
Izberite coaching, izobraževanje in orodja za
navdihovanje, merjenje ter izboljševanje vašega podjetja.
+386 81 604 858 | info@clausmoller.com | www.clausmoller.com

