Erfa-netværk

Udvikling af medarbejdere & virksomheder

Vil du d
e
netvær ltage i
ket?

Skriv til
Line på
lbe@
erhver v
skande
rborg.dk

Dette netværk er for dig, som ønsker at dele viden,
sparre på problemstillinger og skabe relationer
med ligesindede i et fortroligt forum.

Netværk for mellemledere
Hvem? Et erfa-netværk med 10-14 mellemledere fra lokale
virksomheder.
Hvad? Sparring med ligesindede. Deltagerne deler erfaringer
om konkrete, aktuelle problemstillinger:
BALANCE og TRIVSEL: Hvordan nyder man at være
mellemleder og finder balancen mellem fritid og arbejde?
KOMMUNIKATION og PRÆSENTATION: Hvordan taler man
tydeligt, roligt og målrettet til sine medarbejdere?
MÅLSÆTNING og SUCCES: Hvordan sætter man mål og
kommunikerer dem så tydeligt, at medarbejderne faktisk
arbejder hen mod dem og når dem?
UDVIKLENDE DIALOGER: Hvordan udvikler man dialogen
med sin egen leder, så den er motiverende og fremadrettet?
Og så også lederen bliver endnu bedre?
COACHING og STYRING: Hvordan fungerer en coachende
tilgang til medarbejderne, og hvordan ved man om man skal
stå fast eller give efter?
Hvor? Netværket holder møde hos tovholderen og planlægger besøg hos virksomhederne, når det er aktuelt.
Hvordan? Det er vigtigt, at hver enkelt deltager
oplever, at møderne hver gang tilfører værdi.
Troels Brink er tovholder for netværksgruppen,
leder møderne og er med til at drive dialogen
samt sikrer energien og det faglige udbytte i gruppen.
Det er gruppen der sætter dagsordenen, og tovholderen
finder oplægsholder eller relevant materiale om temaet, så
der er et fælles udgangspunkt for drøftelse.
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Krav til deltageren
Du forventes at engagere dig og
prioritere at komme til møderne,
da alle deltagere er afhængige
af hinanden.
Mødetidspunkt og frekvens
Kl. 8.30-11.30
5 årlige møder:
Tirsdag d. 22. januar 2019
Tirsdag d. 26. marts 2019
Tirsdag d. 28. maj 2019
Tirsdag d. 17. september 2019
Tirsdag d. 19. november 2019
Pris for deltagelse
Medlem af ErhvervSkanderborg
Kr. 2.000,- pr. år + moms
Ikke-medlem
Kr. 4.000,- pr. år + moms

