Ett upplevelseseminarium
”höj utvecklingstakten genom att fånga briljansen”
Yttre faktorer påverkar oss i en allt högre hastighet. För att stå oss i konkurrensen och för att
ledare och medarbetare ska orka kan vi behöva nya tanke- och arbetssätt. Kom till oss och
för att få en inblick i hur ni i praktiken kan göra detta även hos er.
Vi vill ge er:
•

INSIKTER om att när vi fångar kunskap och engagemang hos människor, mår vi bättre
och förändringstempo blir högre, en föreläsning av Per Ahlstedt

•

ÖVNINGEN IGÅR – IDAG - IMORGON skapar förståelse för förändringar ni påverkas
av och vilken förändringsförmåga som krävs framåt.

•

ERFARENHETSDELNING med deltagarna och vår konsult, kring hur man går till väga
i praktiken

Ort

Datum

Tid

Adress

Lund

25 oktober

12 :00 – 16:00

Kungsgatan 4, Lund

Agenda
•

12:00 Gemensam lunch

•

13:00 Föreläsning - ”Fångad briljans ger värde i många dimensioner”

•

14:00 Eftermiddagskaffe

•

14:15 Gruppövningen – igår, idag, imorgon

•

15:00 Workshop – erfarenhetsdelning där vi identifierar framgångar och fallgropar

•

15:45 Sammanfattning – med vad vi tar med oss från dagen

•

16.00 Slut

Deltagare och Pris
Erfarenheter visar att värdet av mötet ökar när flera från samma arbetsplats deltar.
När ledare, medarbetare, HR, projektledare och förändringsledare från samma
organisation närvarar, ger det fler synvinklar och större insikter.
1 person

1-3 personer

4-6 personer

7-9 personer

1 500 kr

2 500 kr

3 250 kr

4 500 kr

Priset inkluderar lunch och kaffe
Anmälan
per.ahlstedt@houseofbrilliance.se eller ring på 070 - 1497337

www.houseofbrilliance.se

MÄNNISKOR OCH ORGANISATIONER MÅR BRA AV UTVECKLING
Har du varit med om att ta fram årets verksamhetsplan, med en känsla av att det var för lite som blev
klart i förra årets.
Det finns flera undersökningar som bekräftar att majoriteten av organisationer, både i näringslivet och
i offentliga sammanhang, har en låg realiseringsgrad av de planer som läggs och i väldigt få
sammanhang uppnår man det tänkta resultatet.
Samtidigt ökar utvecklingstempot
exponentiellt. En av orsakerna är att
befolkningen i världen ständigt blir mer
kompetent.
Trevligt nog innebär det kunskap även i vår
verksamhet. Det handlar om att frigöra den
hos våra medarbetare och ledare.

Prestation

Många gånger sitter medarbetarna närmast
uppgiften redan på lösningar, men saknar
mötesformat, uttalat ansvar, målstyrning och
uppföljning. Om ledningsmodeller uppdateras
kan alla i verksamheten inkluderas i
förbättrings-, utvecklings- och
innovationsarbetet. I samband med detta krävs
även en kulturell förändring som efterlevs av alla och leds av era ledare.
För i en bra kultur kan vi skapa briljanta saker.
TRÄNING FÖR RESULTAT
På House of Brillliance tillhandahåller vi ledningsmodeller och kultHurverktyg som tränas på jobbet
tillsammans med kollegorna. Det gör att vi kommer igång
snabbt och visar resultat.
Målet är att ”träna in” nya tanke- och arbetssätt som gör att er
verksamhet hänger med i förändringstempot.
Våra upplevelseseminarier är ett första steg och syftar till att
stärka er i diskussioner på hemmaplan.
Besök gärna vår hemsida www.houseofbrilliance.se
•

TÄNK OM böckerna ger en tankeställare.

•

Föreläsningar ger inspiration och ökad insikt.

•

Workshopar konkretisera vad som krävs i just er verksamhet.

•

Träningsprogram gör det verkligt.

www.houseofbrilliance.se

