LEDERPROGRAM
Engasjerte medarbeidere er avgjørende for å lykkes!
Mange bedrifter har vært gjennom krevende tider og lederne forsøker å dreie fokuset over til
utvikling og vekst. Tilbakemeldinger fra ledere som har deltatt på våre frokostseminar viser at det er
interesse for å skape mer engasjement og eierskap hos ansatte.
Bedrifter som har suksess har i større grad engasjerte medarbeidere. Flere undersøkelser har vist at
engasjerte medarbeidere er mer produktive, mer lønnsomme, mer kundeorienterte og det er mindre
sannsynlig at de forlater bedriften.
89 prosent av resultatforskjeller mellom bedrifter eller
avdelinger kan forklares av 4 lederadferder.
Vi har utviklet et lederprogram som går over 2 dager hvor vi vil gi ledere ulike verktøy knyttet til de 4
viktigste lederadferdene. Programmet er en kombinasjon av forelesing, refleksjon og diskusjon i
grupper med andre ledere og arbeid med egen lederhverdag. Du vil jobbe med å videreutvikle egne
styrker, du får mer innsikt i hvordan du inspirerer og engasjerer egne medarbeidere og du vil jobbe
med hvilke tiltak du bør prioritere. Fokus og oppfølging av egne og avdelingens/teamets
prioriteringer vil også få en sentral rolle i programmet.
Datoer: 21. september og 9. november
Sted: Samlingene vil bli gjennomført i flotte omgivelser på Ølberg Strandhus.
Tidspunkt: 08.30 – 16.00
Pris: 9 900,- kroner (inkludert lunsj, frukt, kaffe og diverse materiell)
Påmelding: info@kgl.no
For mer informasjon: Alf Koksvik (934 36 756 / alf@kgl.no ) Øyvind Larsen ( 45809260 / oyvind@kgl.no )
Sigurd Grayston Skjørestad (932 69 500 / sigurd@kgl.no )
Tilbakemeldinger fra deltakere på våre tidligere
lederutviklingsprogram:
«Selv, vil jeg ikke nøle med å ta flere kurs og seminarer fra dem og ser fram til
nye tilbud» - Daglig leder i industribedrift
«Læringen knyttes sterkt opp til faktisk arbeidssituasjon» - Leder i en
entreprenørvirksomhet
«Den praktiske tilnærmingen i programmet var svært bra (spesielt i forhold til
en del andre lederseminarer jeg har deltatt på tidligere)» - Avdelingsleder i en
norsk regionalbank
Om KGL – Koksvik Grayston & Larsen AS
Koksvik Grayston & Larsen bistår ledere, team og organisasjoner i privat og
offentlig sektor innen strategi og lederskap. For mer informasjon om selskapet
og konsulentene besøk www.kgl.no

