SKYD GENVEJ

til succesfuld ledelse

Nå jeres strategiske personlige kompetencemål
med et helt nyt system fra LEAN Leader

LEAN

LEADER

Køb de tre

T’er fra LEAN Leader
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Brug de tre T'er fra LEAN Leader til at
motivere dine medarbejdere og til at
sammensætte effektive teams.

Test dig selv

Træn sammen

Vil du have et dreamteam, som du er stolt af?
- så lær dine medarbejdere at lede sig selv

Er du en verdensmester i pressede situationer

Høj performance og motiverede medarbejdere. Lær
om årsagerne bag konflikter, og få opløst misforståelser. Opskriften på et dreamteam er fokus, forståelse
og træning hver eneste dag.

Opdag hvordan du agerer i pressede situationer, og
hvordan din adfærd og kommunikation påvirker andre.

Træningen med LEAN Leader giver dig og dine medarbejdere indsigt i egen adfærd, og i hvordan I kan benytte toolboxen som et hurtigt og nemt værktøj.

- eller er det bare noget, du tror?

Tag en Test fra LEAN Leader og få et overraskende
indblik i din ubevidste adfærd, som er både lærerig
og overraskende.

Testen giver en aha-oplevelse, og du vil pludselig se
dig selv som leder og person på en ny måde.
Du får indsigt i

• dine styrker og svagheder
• hvad der motiverer og demotiverer dig
• dine udviklingspotentialer.

Du får det overraskende svar med det samme samt
en uddybende rapport om din persontype

Tør du se dig selv i øjnene som leder?

Med øget indsigt i, hvad der motiverer den enkelte
person, får I en større forståelse og respekt for hinandens styrker og svagheder. Konflikter og irritation
forvandles til synergi, forståelse og accept.
I får overraskende viden om

• motivations- og adfærdsmønstre
• hvordan mentalt overskud og stress påvirker jeres
adfærd på godt og ondt
• hvordan I kan opløse en konflikt med viden og humor
• hvor let en svær samtale kan blive
• hvordan du bliver respekteret for at turde sige fra.
Træningen foregår over én kursusdag

Tør du gå tættere på dine medarbejdere og
skabe et dreamteam?

– Test, Træning og Toolbox

LEAN Leader Toolbox
er et interaktivt og web baseret team mapping
system, der udvikler både individet, par og teams.
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Brug

Toolboxen

Så nemt er det at skabe det perfekte team

- opdag genvejen til high performance med toolboxen

Opdag hvordan du påvirker andre i pressede situationer,
og sæt de rigtige folk sammen. Opnå de resultater,
der lever op til virksomhedens mål – meget hurtigere
end forventet. Skab et team, hvor I udfylder hinandens svagheder, og styrk teamets resultater væsentligt.
LEAN Leader Toolbox er et team mapping værktøj,
der gør det let at sammensætte og udvikle individ,
par og teams.
Dyrk teamets samlede potentiale, og forvandl forskelligheder og svagheder til en fælles styrke med
stærke teamprofiler.
I får muligheden for

• at få overblik over, hvilke medarbejdere i et team,
der har størst risiko for at være årsag til en konflikt
• at se hvem, der har størst chance for at skabe en succes
• at se, hvordan mentalt overskud og stressbetonet
adfærd påvirker samarbejdet i teamet
• at opstille strategiske mål for den enkelte medarbejder,
som kan øge teamets samlede performance.

Tør du starte en effektiv personaleudvikling op nu?

VIL DU ØGE DIN INVESTERING
MED 400 PROCENT?
Vi har regnet den ud!
For hver krone du bruger på
LEAN LEADER Toolbox
– får du fire igen.

REFERENCER
De fik en indsigt, som ændrede deres måde
at samarbejde på

”Vi har pludselig fået en anden adfærd, fordi vi
med det samme tænker: Ups, hvis jeg nu gør
sådan og sådan, så er det jo, at det og det sker.
Vi er blevet meget mere opmærksomme på
vores egen adfærd og det, som ikke virker så
godt i teamet”

Har du råd til at lade være?

Steen Lindby
Vice President, Rockwool

GULD
Går du efter guldet?
Opnå det med LEAN Leader TOOLBOX

LEAN leader toolbox

SØLV
Træning 1 kursusdag

Kan erstattes af to halve dage

Træning 1 kursusdag

Kan erstattes af to halve dage

”Med programmet har jeg fået
en helt ny og bedre mulighed
for at motivere mine folk – og
ikke mindst undgå de utilsigtede
ting, vi typisk gør i dagligdagen,
som virkelig kan demotivere”
Kim Nielsen
CFO Volvo Entreprenørmaskiner A/S

BRONZE
Personlig test

Personlig test

Personlig test

Thomas Anglov
Bastrupvej 15
3540 Lynge
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Vejen til større effektivitet og arbejdsglæde

+45 4244 5050 / 5780 1010
thomas@anglov.com
www.leanleader.dk
CVR: 36 43 48 80

