
Webinar – Når organisationens sociale kapital udfordres af en pandemi (1½ time) - MBK A/S

Føler du at samarbejdsrelationerne på arbejdspladsen udfordres af Coronakrisen?
Ønsker du at være en aktiv del i at bevare et tillidsfuldt samarbejde på arbejdspladsen?
Vil du gerne vide mere om, hvordan de nuværende omvæltninger i arbejdslivet påvirker det
psykiske arbejdsmiljø og den sociale kapital?
Har du behov for nye værktøjer til at bevare tillid, retfærdighed og et godt samarbejde, når en
samfundskrise modarbejder meget af det, der normalt styrker og vedligeholder relationerne på
arbejdspladsen?

Deltagere:

Hvad enten du er leder, arbejdsmiljørepræsentant eller blot ønsker at tage ansvar for
Coronakrisens konsekvenser for tillid, retfærdighed og samarbejde på din arbejdsplads er dette
webinar relevant for dig.

Udbytte:

Formålet med webinaret er at give deltagerne:

En forståelse for hvordan Coronakrisen påvirker organisationens sociale kapital.
Værktøjer til at styrke social kapital i form af tillid, retfærdighed og samarbejde.
Muligheder for at træffe bevidste valg i hverdagen, der styrker organisationens
handlekraft.

Indhold:

Kursusindholdet på webinaret “Når organisationens sociale kapital udfordres af en pandemi”:

Social kapital som fundamentet under et godt psykisk arbejdsmiljø
Hvordan coronakrisen tærer på den sociale kapital
Krisetilstande, risikoperception, stress og motivation
En værktøjskasse til at styrke og bevare social kapital i Coronakrisen

Form:

Webinaret foregår live – men online. Du logger dig på webinaret og lytter til præsentationen.
Undervejs skal du forvente aktiv deltagelse, du kan stille spørgsmål og dele idéer med de andre
deltagere i chatten og du skal lave små øvelser undervejs. På hele webinaret skal du have
fokus på, at du samler præcis de værktøjer op, der passer til dig.

Kontakt os i dag - Tlf. +45 3543 4474 - mail@mbk.dk

Fra https://www.mbk.dk/?post_type=event&p=9473
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