Basisledelse
Hold
17-01-2023
Basisledelse
Karl Krøyers Vej 25 8200

6 dage

Daghold

24-01-2023
Basisledelse
Arne Jacobsens Allé 16, 2. sal 2300

6 dage

Daghold

Kontakt
Lene Grønvold Møller
41721328
legm@zbc.dk

Fag: Anerkendende ledelse
Fagnummer:
42833

Varighed
2 dage

Kursuspris
AMU-målgruppe:
DKK 1.024,00

AMU-pris:
DKK 256,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.218,30

Ikke AMU-målgruppe,
fremmøde:
DKK 3.451,50

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en
uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Tilmelding

Beskrivelse: Deltageren har viden om anerkendende ledelse, herunder hvilken rolle
kommunikation og dialog spiller i anerkendende ledelse. Deltageren kan i forlængelse heraf
operationalisere de kommunikationsformer, der er karakteristiske for anerkendende ledelse.
Deltageren kan anvende den anerkendende tilgang som et operationelt dialogredskab til udvikling
af medarbejdernes faglige og personlige kompetencer. Det kan fx være gennem MUS-samtaler og
coaching. Derudover kan deltageren anvende den anerkendende tilgang til at sikre en fremadrettet,
konsensusorienteret og løsningsorienteret tilgang til problemer og konflikter.

Fag: Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler
Fagnummer:
49732

Varighed
2 dage

AMU-pris:
DKK 384,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.218,30

Vær med.
Verden er til at forandre.
kurser.zbc.dk

ZBC
Selandia Park 6-8 4100 Ringsted Tlf: 5578 8888

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller
ønsker at arbejde med ledelse.
Beskrivelse: Deltageren kan gennem sit kendskab til teorier om konflikter, deres udvikling og
parternes reaktioner forebygge og håndtere konflikter.
Deltageren kan afdække relevante kerneproblemstillinger i en konflikt.
Deltageren får kendskab til teorier, således at deltageren efterfølgende kan gennemføre
udfordrende samtaler med muligt konfliktpotentiale.

Fag: Situationsbestemt ledelse
Fagnummer:
49733

Varighed
2 dage

AMU-pris:
DKK 384,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.218,30

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller
ønsker at arbejde med ledelse.
Beskrivelse: Deltageren kan i forbindelse med anvendelse af situationsbestemt ledelse skabe trivsel
og motivation og samtidig fremme effektiviteten og produktiviteten.
Deltageren kan anvende relevante ledelsesværktøjer i forbindelse med situationsbestemt ledelse,
således den enkelte medarbejder udvikler sine kompetencer og opgave ansvar.
Deltageren kan delegere ansvar, beslutninger og opgaver i forhold til den enkelte medarbejders og
teamets kompetencer.

Vær med.
Verden er til at forandre.
kurser.zbc.dk

ZBC
Selandia Park 6-8 4100 Ringsted Tlf: 5578 8888

