INDIVIDUELLE LEDERTILBUD:
STYRK LEDEREN - BÅDE I OPGAVEN OG PERSONLIGT
BLUME Support arbejder med udvikling af menneskers trivsel. Det gør vi også på arbejdspladsen i forhold til medarbejdere og
ledere.
Vi tilbyder to individuelle forløb, der kan være med til at booste og udvikle lederen.
Det ene forløb har fokus på den aktuelle lederopgave, eksempelvis i forbindelse med en særlig udfordring hos en medarbejder
eller i teamet.
Det andet forløb foregår i naturen og er målrettet lederen, der søger et forløb med en personlig involvering. Naturen faciliterer
ægte og ærlige samtaler om lederskabet. Både når det går godt, og når det udfordres.

Individuelt Lederforløb: Forebyg og få støtte til at vende mistrivsel
til trivsel i teamet

Eksempler på indhold i forløbet:
•
•
•
•

Indsigt i signaler og symptomer på en ubalance, stress eller mistrivsel i medarbejdergruppen
Inspiration og redskaber til håndtering af dette – i forhold til den enkelte og i hele
medarbejdergruppen
Sparring og rådgivning i forhold til en bedre dialog og kommunikation i teamet –
herunder konflikthåndtering
Rådgivning og inspiration til en fremadrettet trivsel og god performance i
medarbejdergruppen – også med delvist hjemmearbejde som ”new normal”

Form:
• 1:1 sparringsmøder med erfaren erhvervspsykolog, der tager udgangspunkt i de
aktuelle udfordringer og mulige udviklingspunkter i jobbet
• Møderne kan afvikles som fysiske møder i virksomheden, virtuelt eller i kombination
• Standardforløb: 1:1 møde á 2 timer samt 2 opfølgende virtuelle samtaler á 1 time
samt telefonisk opfølgning efter 6 uger

Individuelt Lederforløb: Udvikling af det personlige lederskab - i naturen
Forløbet støtter lederen i udviklingen af en personlig lederprofil, der øger autencitet,
trivsel og power.
Eksempler på indhold i forløbet:
• Forløbet tilrettelægges individuelt ud fra de personlige behov og udviklingstemaer
• Indsigt i personlige overbevisninger og værdier, som enten hæmmer/fremmer
engagementet i lederrollen
• Implementering og forankring af nye arbejdspunkter og udviklingsmuligheder i det
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Vi håber at høre fra dig.

Form:
• 1:1 terapiarbejde med erfaren psyko-/naturterapeut. Lederen vælger sine udviklingstemaer og sin foretrukne lokation i naturen
• Naturens elementer inddrages i processen, som katalysator for udviklingsarbejdet
• Standardforløb: 1:1 møde i naturen á 3,5 timer samt 2 opfølgende virtuelle samtaler
á 1 time samt telefonisk opfølgning efter 6 uger

Udover de individuelle lederindsatser tilbyder vi også foredrag, workshops og trepartssamtaler.
Gå ind på www.blumesupport.dk og se mere om vores samlede ledertilbud.
Eller skriv mail til info@blumesupport.dk og rekvirer materiale.

