
 

 

Välkommen på ett 

smakprov! 

Inspirationsföreläsning kring 

”Kommunikation, samarbete och motivation.” 

 
På de flesta arbetsplatser gnisslar det lite ibland. Är du förutseende låter du dina medarbetare få 

utbildningen ”Kommunikation, samarbete och motivation” innan du upptäcker problem. Då har du 

troligen ”stämt i bäcken” innan några samarbetsproblem uppstår. En utbildning som ger dessa insikter och 

kunskaper kan vara ett rejält steg mot förbättrat samarbete, förbättrad motivation och större effektivitet 

bland personalen. 

Utbildningen har varit mycket uppskattad i alla branscher från fabriksgolv till kontor och från 

vårdorganisationer till skolor. Upplägget anpassas utifrån bransch och önskemål om utbildningstid. 

Innehållet mixas också utifrån de behov som finns på arbetsplatsen. Ofta väljs två halvdagar med ett par 

månaders mellanrum. 

Här får du chansen att bedöma om en investering i denna utbildning är rätt för ditt företag/din 

organisation. Jag erbjuder dig att delta i en öppen halvdagsutbildning till ett fördelaktigt pris. Detta för att 

du ska slippa köpa ”grisen i säcken” när du vill utveckla ditt arbetsgäng. 

 

Kommunikation, samarbete och motivation 

 Varför uppstår missförstånd när vi talar med varandra? 

 Varför är det svårare att samarbeta med vissa personer? 

 Varför motiveras vi av olika saker? 

 Hur påverkas andra av ditt kroppsspråk 

 Hur påverkar psykologiska grupp processer vårt samarbete? 

 

På ett lättsamt sätt ger föreläsningen dig insikt i: 

 varför det uppstår missar i kommunikationen och vad du kan göra för att undvika dem. 

 hur din och dina arbetskamraters olika personligheter, påverkar ert sätt att kommunicera och 

motiveras. 

 hur du gör dig medveten om vilka signaler du sänder till andra. 

 hur kunskap om psykologi kan utveckla arbetsgänget positivt. 

 

Välkommen till Österlen torsdagen 19 oktober kl 9.00 - 12.30.  
Pris 885 kr exkl moms, inkl fika och dokumentation. Vid bindande anmälan före 30 aug lämnas rabatt. 

 

Intresserad? Kontakta mig! 
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