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Bli medveten om hur våra beteenden kan bli en framgångsfaktor.
Genom att utveckla sina förmågor
och kompetenser, skapas en förutsättning för att möta människor
där dom befinner sig.
Metoderna vilar på modern framgångspsykologisk och systematisk
grund.

FRAMGÅNGSRIKT LEDARSK
BOOSTA & LEVLA DIG SJÄL
OCH DIN ORGANISTION

Få insikter som leder dig själv och andra till nya höjder! Med fokus på det personliga
ledarskapet som på djupet transformerar din förståelse för effektivitet, produktivitet
och välmående.

KAP:
LV

MUNVIGHET SOM TRANSFORMERAR

Med medveten kommunikation möter vi människor där dom befinner sig.
Få full tillgång till dina förmågor & egenskaper, där du använder dig själv
och ditt språk i processen. Människors motivationsmönster och arbetsmönster är avgörande för att nå fram. ”Att leda sig själv för att leda andra”.

NÄR INSIKTEN OM VÅRA BETEENDEN BLIR
EN FRAMGÅNGSFAKTOR!

Att sammanställa och mäta vad människor vill och hur vi ska göra för att
nå organisationens mål och resultat. Det ger en organisatorisk självinsikt
och förändringsmotivation som får traditionella medarbetarenkäter att
blekna.
Med fokus på det som är ”viktigt på riktigt” uppmärksammas beteenden
som bidrar till kulturen. Företagskultur skapas av människor.
Företagskultur skapas av människor.

HÖGPRESTERANDE TEAM

När vi tar hänsyn till de mänskliga processerna får vi teamet att fungera
och då får vi goda och hälsofrämjande arbetsplatser.

SKAPA TYDLIGHET OCH AGERA MED

FRAMTIDEN I FOKUS

Med dialoger i storgrupp, inkluderas alla på arbetsplatsen, i arbetsprocesserna. Detta skapar utveckling, handlingsutrymme, delaktighet och balans
på våra arbetsplatser.

KONSEKVENSANALYS

Vad kan du förlora på att inte investera i dig själv och vad kan du vinna?
Är det värt priset i form av engagemang, tid och pengar? På vår ledarskapsutbildning har
vi fokus på att du får verktyg att medvetet leda och coacha både dig själv och andra. Du
möts av professionalism och erfarenhet. Huvudtränare Carina Fechner och Lotte Hansson har lång erfarenhet som chef, HR-chef och konsulter.

UTBILDNINGSTILLFÄLLENA FÖR NLP BUSINESS DIPLOMA
VT 2020
12–13 mars
16–17 april
14–15 maj
27-28 augusti
37.700:- ex moms inkl kursmaterial och vid certifiering blir du internationellt
NLP Business Diploma Certifierad.

FÖR ANMÄLAN

Carina Fechner, tel 070 – 26 16 547, carina@iando.se, www.iando.se

NÖJD KUNDGARANTI

Om du mot förmodan inte är nöjd får du naturligtvis pengarna tillbaka!

VARMT VÄLKOMMEN!

Carina Fechner och Lotte Hansson

Insight & Opportunities AB

