Grundlæggende Coaching
Kontakt
Simone Mathiesen
2844 2519
skm@zbc.dk

Fag: Coaching som ledelsesværktøj
Fagnummer:
44633

Varighed
3 dage

Kursuspris
AMU-målgruppe:
DKK 1.600,00

AMU-pris:
DKK 576,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.712,45

Ikke AMU-målgruppe,
fremmøde:
DKK 5.367,35

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Dvs. ledere med en
uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.
Beskrivelse: Deltageren kan på et grundlæggende niveau planlægge og igangsætte
coachingaktiviteter på det operationelle niveau som én af metoderne i personaleudvikling.
Deltageren kender og kan anvende korrekte coachingmetoder i forskellige situationer f.eks. i
forhold til grupper/enkeltpersoner og formel/uformel coaching.
Deltageren kan afdække forudsætningerne for at skabe et optimalt miljø for coaching på det
operationelle niveau, og implementere metoden overfor medarbejdere.

Tilmelding

Fag: Anerkendende ledelse
Fagnummer:
42833

Varighed
2 dage

AMU-pris:
DKK 256,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.218,30

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en
uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.
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: Mødeledelse
Vær med.
Verden er til at forandre.
kurser.zbc.dk

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

Fagnummer:
49730

Varighed
1 dag

AMU-pris:
DKK 192,00

Uden for målgruppe:
DKK 724,15

Målgruppe: Kursset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller
ønsker at arbejde med ledelse.
Beskrivelse: Deltageren kan planlægge, afholde og lede forskellige typer af møder, både faceto-face og virtuelle møder med fokus på at skabe værdi for virksomheden og mening for
deltagerne.
Deltageren kan fastlægge klare mål for mødet og udarbejde en veltilrettelagt plan for mødet
og herved sikre, at hele mødeprocessen og resultatet er værdiskabende for alle involverede
parter.

Fag: Forandringsledelse
Fagnummer:
49734

Varighed
3 dage

AMU-pris:
DKK 576,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.712,45

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller
ønsker at arbejde med ledelse.
Beskrivelse: Deltageren kan igennem forandrings- og udviklingsprocesser gennemføre
organisatoriske og teknologiske forandringer, som fx digital og bæredygtig omstilling.
Deltageren er bevidst om faktorer, der kan påvirke medarbejderens motivation, trivsel,
effektivitet og kompetenceudvikling i forandringsprocesser.
Deltageren er bevidst om sin egen ledelsesrolle i forandrings- og udviklingsprocesser samt
initiativer, der fremmer det gode arbejdsmiljø i forbindelse med forandringsledelse.

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

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

