Hantera förändring
och kris
Om att bevara och
förstärka engagemang i
framtidssmarta organisationer –
i tider av genomgripande
omställningar
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Vi erbjuder
En utbildningsdag med inriktning på att driva
framgångsrikt förändringsarbete och skapa en
robust samarbetskultur.
Det är när saker och ting ställs på sin spets som vi tvingas till bevis. Förändringar rubbar vår stabilitet, skapar oro och stress inombords och påverkar
vår förmåga att ta väl övervägda beslut. Genom att använda organisatoriska
och mentala verktyg i vardagen bygger vi på sikt den motståndskraft som
behövs i kristider, och får lättare att hantera den akuta fasen.
Sambandet mellan den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och
engagerade medarbetare i lönsamma företag är i fokus i utbildningen, med
utgångspunkt i det arbetsmiljörättsliga regelverket och mentala tekniker. Hur
leder man en organisation i förändring och hur behåller man sitt personliga
ledarskap i kristider?
Under utbildningsdagen blandas teori med tips och praktiska övningar som
ger handfasta verktyg att hantera förändring, möta kris, genomföra svåra
samtal och skapa kraftfulla förutsättningar för engagemang.
Ur innehållet:
regelverket för arbetsmiljö i förändringssituationer
hur man bygger mental motståndskraft och uthållighet
ledares och medarbetares ansvar och roller i förändringsprocesser
hur företaget kan möta medarbetarnas olika förutsättningar och
drivkrafter
tidiga signaler på ohälsa, stress, sjunkande engagemang och konflikter
vikten av självinsikt för att säkerställa high performance
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Alexandra J.B är diplomerad mental tränare,
föreläsare och beteendevetare. Hon har byggt
mentalt starka individer sedan 2015 och jobbat
med allt från high performance consulting till
ökad medveten närvaro i var-dagen. Hon är
utbildad vid Lunds Universitet inom psykologi
och humaniora och dip-lomerad Personlig
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Joakim Jareld, konsult och ägare på Mind Envoy
AB, har närmare 30 års erfarenhet av
arbetsmiljöarbete, konflikthantering, personoch grupputveckling, organisationsförändring
och ledarstöd. Som ett led i detta föreläser och
utbildar han i olika sammanhang, bl a för
arbetsmiljöorganisationen Prevent. Han
är utbildad i Lund inom bl a juridik och filosofi
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Kontakt & Bokning
Plats och tid:
Utbildningsdagarna förläggs om möjligt på företaget kl. 9-16,
inkluderat paus för lunch och fika.
Vid önskemål kan dagen anordnas på extern
konferensanläggning.

Kontakta oss för offert:
Alexandra J.B

kontakt@alexandrajb.se

Joakim Jareld

joakim.jareld@mindenvoy.com

Önskar ni inkludera
workshops i utbildningen?
Låt oss diskutera vidare!

