Webinar – Motivation i ledelse (1½ time) - MBK A/S
Er I – som de fleste virksomheder – så travlt optaget af den daglige drift, at det er svært at finde
tid og rum til at udvikle organisation og ledelse?
Et af de emner, der ofte glider i baggrunden er motivation.
Opgaverne er der og de skal løses, så om du og medarbejderne er motiverede eller ej kan
forekomme ligegyldigt i øjeblikket. Men motivation er en væsentlig drivkraft til innovation,
produktivitet og kvalitet.
På webinaret får du inspiration til at tale om motivation med kolleger og medarbejdere og
derigennem øge motivationen i organisationen.
Deltagere:
Webinaret “Motivation i ledelse” er for dig, der gerne vil kunne arbejde med motivation på
arbejdspladsen og således give organisationen et blidt skub i ryggen gennem krisen og ramme
jorden løbende på den anden side.
Udbytte:
På webinaret får du metoder og værktøjer til at:
Udøve motiverende ledelse
Skabe og vedligeholde en motiverende organisationskultur
Have relevante samtaler om motivation med kolleger og medarbejdere
Kursusindhold:
Kursusindholdet på webinaret “Motivation i ledelse”:
Inspiration fra nyere forskning i motivation
5 værktøjer til at skabe motivation i organisationen
En metode til at håndtere demotiverede medarbejdere
Form:
Webinaret foregår live – men online. Du logger dig på webinaret og lytter til præsentationen.
Men undervejs skal du forvente aktiv deltagelse, du kan stille spørgsmål og dele idéer i chatten
og du skal lave små øvelser undervejs. På hele webinaret vil der være fokus på, at du samler
præcis de værktøjer op, der passer til dig.
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Pris og praktisk
Pris:
1.500 kr. ekskl. moms.
Datoer:
Se kursusdatoerne i boksen til højre.
Sted:
Webinar – det eneste det kræver er en computer og internetforbindelse.
Varighed:
1 times varighed
Tilmeldingsvilkår:
Betaling for kurset skal ske straks efter modtagelse af fakturaen som fremsendes når vi har
registreret din tilmelding.
Ved afmelding kan en kollega overtage pladsen uden yderligere omkostninger eller du kan selv
deltage for halv pris ved et senere kursus.

Kontakt os i dag - Tlf. +45 3543 4474 - mail@mbk.dk
Fra https://www.mbk.dk/kursus/webinar-motivation-i-ledelse/
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