
Pomagamo uspeti 
podjetjem, timom in posameznikom 
z razvijanjem kompetentnosti 
na štirih glavnih področjih:  
produktivnost, odnosi, kakovost in voditeljstvo. 

Program 
dogodkov 2020 



Master of Practical Leadership – v angleškem jeziku 
(MaPL)

Master of PL program popelje managerje “v ozadje” ustvarjanja organizacijskega okolja za Splošno 
Poslovno Odličnost. Udeleženci se bodo naučili živeti praktično vodenje in postali interni svetovalci 
Splošne Poslovne Odličnosti za spreminjanje in transformacijo njihovih organizacij. Enako kot PL program, 
Master PL vsebuje štiri module voditeljstva: produktivnost, odnosi, kakovost in voditeljstvo. 

16 – 17 & 21 marec Modul 1: Management 
Upravljajte proces managementa in ustvarite kulturo managementa v 
celotni organizaciji.  

20 – 21 & 24 april Modul 2: Voditeljstvo 
Postavite pričakovanja podjetja za voditelje in ustvarite okolje, ki 
navdihuje vse za kulturo predanosti, energije in zaupanja.  

25 – 26 & 29 maj Modul 3: Produktivnost 
Začnite in dokončajte proces uresničevanja vizije ter živite kulturo 
dodajanja vrednosti v svojih timih.  

14 – 15 & 18 september Modul 4: Odnosi 
Upravljajte odnosov z deležniki (Stakeholder Relationship Management) 
za doseganje zaupanja v vašem poslovanju in uporabite čustveno 
inteligentnost za ustvarjanje desetih konstruktivnih čustev.  

19 – 20 & 23 oktober Modul 5: Kakovost 
Doseganje zvezd kakovosti z ustvarjanjem “klime kakovosti” in podjetje 
usmerite v značke resnične kakovosti podjetja.  

Practical Leadership 
(PL) 

Privoščite sebi in vašemu timu pet dni edinstvenega razmišljanja v Praktičnem vodenju, kjer se boste 
naučili temelje in zimzelene vsebine managementa. Ta program, z jedrnatimi in natančnimi vsebinami 
bistva o voditeljstvu, je nujen za medsebojno razumevanje v vodstvenih timih in za razvoj vrednot in 
kulture s predanostjo med vsemi zaposlenimi.  

27 – 31 januar Praktično vodenje PL98 – angleški program 

11 – 15 maj Praktično vodenje PL99 – slovenski program 

21 – 25 september Praktično vodenje PL100 – slovenski program 

5 – 9 oktober Praktično vodenje PL101 – angleški program 



University Manager 
(UM) 

Claus Møller-jevi time management, čustvena inteligentnost in osebna kakovost za mlade, ki si želijo 
raziskati osnove management in jih uporabiti v svojem življenju za boljše in lažje upravljanje vsakodnevnih 
zahtev in pričakovanje, razvijati svoje talente in imeti največ od svojega življenja.  

7 – 10 julij University Manager 

Spretnosti praktičnega vodenja 
(PLsk) 

Naučite se praktičnih spretnosti in know-how Clausa Møllerja, ki so potrebni dodatno k vsakim tehničnim 
in strokovnim spretnostim, v kratkih eno-dnevnih programih. Naučili se boste uspešno upravljati svoje 
vsakodnevno službeno in zasebno življenje.   

5. marec
28. oktober

Produktivnost in upravljanje časa z MS Outlook 
Organizirajte in uporabite popularen Outlook kot orodje, da dobite največ 
iz svojega časa in življenja. Ne porabljajte čas za upravljanje e-pošte in 
sestankov, ampak za prave stvari, ki so pomembne za doseganje vaših 
rezultatov. 

11. marec
11. november

Delo s srcem 
Delo s srcem govori o doseganju boljših rezultatov za posameznika, time 
in organizacije. Naučili se boste o izboljševanju delovanja posameznika in 
organizacije z uporabo čustvene inteligentnosti, jo razvijati in jo uporabiti 
na delovnem mestu. 

9. april
18. november

Employeeship 
Employeeship je o managementu za vsakogar – in ne le za managerje. Ta 
program razloži in nauči potrebno, da postanete dober zaposlen in kaj 
morajo managerji delati, da podjetje zasluži predanost zaposlenih za 
preživetje in rast podjetja: kulturo, ki se imenuje Employeeship kultura. 

Prilagojeni programi, z edinstvenim znanjem in orodja ključne človeške 
spretnosti v poslovni odličnosti 

• Time manager
• Človeška stran kakovosti
• Doseganje zvezd
• Osebna garancija
• Pritožba je darilo
• Osebna organizacija
• Delegiranje

• Osebni razvoj
• Putting people first
• Bodi dvo-vrečar
• Teamship
• Employeeship
• Merilec neopredmetenih

sredstev

• Človeški kapital
• Delo s srcem
• Organizacijska EI
• Management za vsakogar
• Kultura časa
• Čustveno inteligentno vodenje
• Uspešna inteligentnost



 

  

 

 

 

 

 

Stik z nami: 
Claus Møller Consulting 

Smledniška 140 
4000 Kranj 

T: +386 081 60 48 58 
E: info@clausmoller.com 
W: www.clausmoller.com 
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