KAMPAGNE

Workshop: Styrk jeres arbejdskultur
Start jeres rejse mod den stærke og positive kultur
Sådan opnår I en stærk arbejdskultur – og forbedrer jeres interne
kommunikation og samarbejde.
Med konkrete, simple og effektive værktøjer skaber vi, sammen med jer,
grundlaget for at opnå netop jeres ønskede arbejdskultur. Workshoppen kan
vare fra en halv til en hel dag, alt efter forventet udbytte og antallet af afdelinger/
teams, der deltager.
Kort inden workshoppen vil I udfylde en personprofil samt en test, baseret på det
internationalt validerede kulturværktøj ”Competing Value Frameworks” (CVF).

HVAD FÅR I PÅ WORKSHOPPEN?
Kortlægning af nuværende kultur

Andre relevante emner der berøres

•

Vurdering af hvor stærk/svag jeres kultur er

•

•

Hvor enige eller uenige I er om kulturen
(+ evt. subkulturer) i afdelingen/teamet.

•

Hvor positiv/negativ jeres kultur er

•

Hvor god jeres Employer-Branding er

Kortlægning af ønsket kultur
•

Hvilke gode ting tager I med fra jeres
nuværende kultur?

•

Hvilke aftaler skal I indgå, for at sikre, at I
bliver én kultur, der ikke har modstridende

•

Sådan holder I på de dygtige og kulturbærende
medarbejdere

•

Sådan tiltrækker I nye medarbejdere, som passer perfekt ind i kulturen

•

Sådan gør I med medarbejdere, som ikke passer ind i kulturen eller som modarbejder den

•

Sådan kan ledere koncentrere sig om at øge
performance og udvikle medarbejdernes kompetencer, frem for at konflikthåndtere og afholde
adfærdskorrigerende samtaler

subkulturer?

Målgruppe:

Hvordan sikrer I en positiv og stolt kultur,

Afdelinger, Teams eller hele organisationer.

som samtidig sikrer en endnu bedre
medarbejdertilfredshed og Employer-Branding?
•

Konkrete redskaber til at skabe den stærke og
positive kultur hos jer

Kampagne-pris:
Halv dag: 14.995 kr.
Hel dag: 9.995 kr.
• Inkluderet i prisen er kulturprofil-analysen for et team/afdeling
• Inkluderet i prisen er ligeledes personprofil-analyser på alle
medlemmer af teamet/afdelingen med indikator på fordeling af hvor
mange handletyper, relationstyper og tænketyper I er.

Benyt kampagnepris eller hør mere
Kontakt:
Balder Vendt-Striim
40 72 40 11
balder@business-culture-instutte.dk

