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Det kan være svært at spotte stress hos en medarbejder – og nogle gange opdages det alt for sent. Samtidig er
det en stor udfordring som leder at finde ud af, hvad der helt konkret er godt at gøre, når en medarbejder er
stressramt.
Målsætningen med denne workshop er at give dig som leder inspiration og værktøjer til, hvordan du kan
forebygge og takle stress.
Følgende temaer vil blive belyst gennem oplæg og gruppediskussioner:
-

Hvordan finder man ud af om en medarbejder er stresset?
Hvordan takler man det som leder, når medarbejderen er stresset?
Forebyggelse af stress – hvordan man som leder forebygger stress.

Motivation
Motiverede medarbejdere trives og leverer gode resultater. Men det kan være svært som leder både at opnå
de ønskede resultater og at dine medarbejdere er motiverede. Samtidig er vi som mennesker forskellige og
dine medarbejdere motiveres af noget andet end dig. Derudover kan du stå i en situation, hvor du ikke kan
efterleve det, der motiverer dem. På denne workshop får du inspiration og værktøjer til at afdække, hvad der
motiverer dine medarbejdere og til hvordan du gennem ledelse kan motivere dem.
Den vanskelige samtale
Som leder har du ansvaret for at dine medarbejdere performer og har den adfærd der skal til, for at jeres
organisation bliver en succes. Derfor må du nogle gange skride ind, hvis noget skal ændres – eller ikke
fungerer. Det kan være kvaliteten i arbejdet, samarbejdsproblemer, uheldig adfærd og mange andre ting, og
det kan være en vanskelig samtale at tage. På denne workshop får du værktøjer og inspiration til, hvordan du
bedst takler disse samtaler, så du opnår det ønskede resultat.

Praktisk
Dato og tid: Fredag den 30. november 2018 klokken 9.30:00-14:00 (kaffe og morgenbrød 9.30-10.00)
Sted: Børsen, Slotsholmsgade 1, 1211 København K
Pris: Gratis for medlemmer af Selveje Danmark
Tilmelding: Til Gitte Landors på gla@selveje.dk eller ring på 91335850. Der er plads til 40 deltagere og tilmelding sker
efter først til mølle princippet.
Tilmeldingsfrist: Den 15. november.
Afmeldingsfrist: Den 25. november.

