Maxkonferens

-för helhetens skull
Vill ni maximera resultatet av er konferens?
Med en teamcoach som stöd finns alltid närvaron av en objektiv och oberoende
person som håller i processen. Teamcoachen kan ta tag i gruppdynamiker och
bidra till att lösa eventuella konflikter samt ena gruppen och få den att fokusera
mot det gemensamma målet.
Med Maxkonferens arbetar vi effektivt med
Vad får ni hjälp med?
praktiska övningar varvat med teori för att ni som
• Struktur i verksamheten, ta fram gemensam
grupp ska nå ert mål inom den tidsram ni önskar.
målbild och vision samt en strategi för att nå dit.
Möjligheten till tjänster som chefshandledning,
• Visa på nya perspektiv och hur svåra situationer
bollplank eller gemensam
kan hanteras.
uppföljning med hela grup• Skapa trygghet, bra arbetskliTa hjälp av en professionell
pen bidrar till att verkställa
mat och effektivt samarbete.
Teamcoach för att utforska era • Skapa förutsättningar för läoch maximera resultatet av
er konferens. Vi skräddarsyr
behov och möjligheter till succé rande och kunskapsöverföring
inom teamet.
ert upplägg för att maximera
möjligheterna för er som
• Hjälpa gruppen att bli självgående
och
följa
upp
genom att stötta teamet i
grupp att nå era konferensmål. Det specifika
det vardagliga arbetet.
programmet för Maxkonferensen tas därför alltid
fram i dialog med kund.

Teamutveckling

Teamcoachen arbetar för att skapa hälsosamma
och framgångsrika team. Genom att stärka och
utveckla både personliga kvaliteter och professionella färdigheter kan individer och gruppers
prestationer maximeras. Vi skräddarsyr en utvecklingsinsats för ditt team utifrån era behov och mål
med konferensen.

Processledning

Processledaren driver en process mot ett förutbestämt konferensmål. Som kund har ni redan
identifierat och definierat era processer och söker
en utomstående partner som kan leda konferensen mot det förutbestämda målet. I dialog tar vi
fram ett konferensupplägg som vi sedan processleder under konferensen från start till mål.

Vad får ni hjälp med?

• Skapa struktur i mötet
• Stöd i att ta fram teamets gemensamma
målbild och vision samt strategi för att nå dit.

Upplägg:

Heldag med teamcoach/processledning
En timmes behovsinventering samt upplägg av Maxkonferensen i samråd med ledaren.
Processen avslutas med ett uppföljningsmöte på en timme där vi går igenom resultat med fokus på framtiden.
Uppföljningstjänst 1
Chefsstöd under 6 månader, 10 tillfällen á 60 min (mail -och telefonkontakt mellan träffar).
Uppföljningstjänst 2
Uppföljning på arbetsplatsen.
Pris diskuteras baserat på behov och innehåll.

Leverantörer av tjänsten
Annelis Munk

Har ca 10 års erfarenhet av
att utveckla och leda föredrag
och workshops.
Hon är en lyhörd och stark
förändringsledare.
annelis@strandska.com
0704-91 01 21

Thomas Andersson

Har ca 10 års internationell
erfarenhet av ledarutbildning,
coaching och organisationsutveckling. Mycket innovativ
ledare med framgångsrika
resultat.
thomas@strandska.com
0736-77 25 83
Annelis och Thomas är båda ICF
Associate Certified Coaches

För mer information kontakta:
Annelis Munk
0704-91 01 21, 0303-129 00
annelis@strandska.com
www.strandska.com

