AFHOLDES I SISIMIUT
PÅ GRØNLANDSK

2022
KURSUS:
LEDER BRUSH-UP
& FORNYELSE
Du arbejder som leder, og har for nogle år siden
været på et grundlæggende lederforløb til stor gavn
for dig selv og virksomheden.
Nu har du fået et behov for at forny eller
genopfriske dig indenfor faget, for at kunne
imødekomme virksomhedens og dets
omkringliggende miljøs behov og krav.
Pa kurset vil du:
Med udgangspunkt i dine behov som leder styrke
din lederrolle. Få større forståelse for dine
medarbejdere og dig selv. Blive bedre klædt på til at
gennemføre forandringer. Få redskaber til at
gennemføre trygge processer iht. virksomhedens og
medarbejdernes behov og de udfordringer du kan
møde som leder.

MODUL 1: 16-17 MARTS

MODUL 2: 21-22 APRIL

Personlig udvikling som

Kommunikation, assertion,

voksen & selvledelse.

feedback som et
udviklingsværktøj.

MODUL 3: 17-19 MAJ

MODUL 4: 14-16 JUNI

Bliv klædt på til at møde stress

Forandringsledelse. Lær at bruge

blandt medarbejderne,

konflikter som et udviklingsværktøj

forebyggelse og egen omsorg

ved at skabe win & win situationer.

som leder.

Behov for yderligere oplysninger kontakt Arnanguaq Holm Olsen
Mail: aho@inukressource.gl Mobil 588210 www.inukressource.gl

LEDER BRUSH-UP &
FORNYELSE

OPLYSNINGER
OM KURSET
Som leder har vi stor indflydelse på hvor godt vi
bruger vores menneskelige ressource på
arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt, at vi
kontinuerligt fornyer os. For derved at få en større
forståelse og bedre disponering af vores
medarbejderes ressourcer, på en sund og tryg
måde.
Dette kursus er egnet til ledere der gerne vil
genopfriskes, eller som ønsker at blive tryggere i
deres lederrolle.

HVOR?

Kurset afholdes i Sisimiut.
Hotel Sisimiut

HVEM AFHOLDER KURSET?
Arnanguaq Holm Olsen
Yderligere oplysninger se

konferencelokaler

www.inukressource.gl

HVAD KOSTER DET?

HVEM KAN DELTAGE?

Pris for 4 Moduler, i alt 10 dages

Alle der gerne vil genopfriskes i

kursus, deltagelse inkl. forplejning

ledelsesfaget. Forløbet

under kurset pr. person: 24.995.-kr.

gennemføres ved minimum 8
deltagere.

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING: 11. FEBRUAR 2022

TILMELDING
VIGTIGE OPLYSNINGER:
TILMELDING ER BINDENDE EFTER TILMELDINGSFRISTENS UDLØB, OG OPLYSNING OM FRAMELDING
SKAL SKE INDEN TILMELDINGSFRISTENS UDLØB. VED FRAMELDING EFTER TILMELDINGSFRISTENS
UDLØB OPKRÆVES 50 % AF DET FULDE GEBYR. VED AFMELDING INDEN 10 DAGE FØR
KURSUSSTART OPKRÆVES DET FULDE GEBYR. DET ER ALTID MULIGT AT ÆNDRE DELTAGEREN
FRA VIRKSOMHEDEN INDEN KURSETS START.

OPLYSNINGER DER SKAL GIVES VED TILMELDING:

DELTAGER OPLYSNINGER
Navn:
Stilling:
Email:
Mobil /tlf. nr.

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER
Virksomhed:
Kontaktperson på virksomheden & e-mail:
Virksomhedens tilkendegivelse af godkendelse for deltagelse:

FAKTURERINGS ADRESSE:
Faktura sendes til:
E-mail:
Gln.nr. (offentlige virksomheder)

ANDRE OPLYSNINGER:

Fremsend ovenstående oplysninger pr. e-mail til: aho@inukressource.gl
Når jeg har modtaget din tilmelding, vil du høre fra mig.

