Organisationsudvikling

Inspiration til jobbet som leder
AMU mål: 43560 og 45366
Varighed: 6 dage (2x3 dage)
Opstartsdatoer: Ring og hør nærmere
om mulighederne.
AMU Nordjylland tilbyder et uddannelsesforløb, der er specielt tilpasset de
udfordringer, der møder ledere på jobbet. Målgruppen er nyudnævnte ledere,
ledere i mindre virksomheder, teamledere, værkførere, formænd, gruppe- og
hold-ledere, procesledere, m.v.
Uddannelsesforløbet varer 6 dage, er
opdelt som split med først 3 dage, og
derefter 3 dage. Perioden mellem første
og anden del, kan bruges til en ”hjemmeopgave”.
Uddannelsen er opbygget i 2 moduler,
der giver dig viden, motivation og inspiration til at gøre lederjobbet mere udfordrende, spændende og udviklende.

Specialtilpassede forløb
AMU Nordjylland tilrettelægger gerne
specialtilpassede forløb, eksempelvis:
Coaching, projektledelse m.m. for arbejdspladser, der ønsker at give ledere
og medarbejdere nye impulser og kompetencer gennem personligt udviklende
uddannelser. Ring og hør nærmere.
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Læringshjulet
Team/gruppe – udvikling/vedligehold
Teamroller – teambuildning
Motivation – hvad skal der til
Mit arbejdsmiljø – fysisk/psykisk
Hvordan håndteres uenigheder
Fra vision til handling – Dine udviklingsmuligheder.

Økonomi under uddannelsen
Der er lovbestemt deltagerbetaling iflg.
gældende regler. Der kan søges løntabsog transportgodtgørelse efter gældende
regler. Se www.amunordjylland.dk

Uddannelsen

Uddannelsessted

Modul 1: ”Det vil jeg”
• Hvad er ledelse
• Den ideelle leder
• Mine udfordringer
• Mine kompetencer
• Lederstile
• Ledelsesformer og metoder
• Kommunikation.

AMU Nordjylland,
Sofievej 61, 9000 Aalborg.

Modul 2: ”Sådan gør jeg”
• Forandring – hvordan håndteres det
• Læringsmodeller

Sofievej 61 | 9000 Aalborg | tlf. 9633 2211
aalborg@amunordjylland.dk | www.amunordjylland.dk

Tilmelding
Kursussekretær Merete Bertelsen
Tlf: 9633 2602
E-mail: mb@amunordjylland.dk
Kursussekretær Thomas Harlyk
Tlf: 9633 2601
E-mail: thar@amunordjylland.dk
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Udveksling af erfaringer og gensidig inspiration indgår som et vigtigt element i
temaerne. Derfor henvender uddannelsen sig til alle ledere, uanset branche,

baggrund og / eller ledererfaring. Den
eneste fællesnævner for deltagerne er,
at deres faglige viden er stor, og at de
har lyst til at få udvidet deres indsigt på
det ledelsesmæssige område.

