Styrk det forebyggende
Lederprogrammet
til den arbejde
ambitiøse
påleder
byggepladsen

Anvendt
DEN LOVPLIGTIGE

ERHVERVSPSYKOLOGI
koordinatoruddannelse
Mange ledere kan have svært ved at forudsige og forstå de
dynamikker, der udspiller sig i deres afdeling eller team, og de bliver
overrumplet, når medarbejderne møder deres beslutninger med
modstand. Anvendt erhvervspsykologi er et lederforløb til dig, der
gerne vil blive bedre til at forstå og håndtere dynamikkerne, så du i
højere grad lykkes med din ledelse.
Når du forstår de psykologiske faktorer, der har betydning for dine medarbejderes arbejdsglæde og motivation, er du som leder langt bedre
rustet til at håndtere de reaktioner, der følger en beslutning. På samme
måde kan du bedre tilrettelægge og kommunikere dine initiativer
strate-gisk, så du sikrer, at medarbejdere og samarbejdspartnere
støtter op om dem.

Anvendt erhvervspsykologi som lederforløb

Med lederforløbet Anvendt erhvervspsykologi højner du kvaliteten af
din personaleledelse og styrker din evne til at skabe resultater i organisationen. Du indleder og afslutter forløbet med en samtale med en
erhvervspsykolog, der også fører dig igennem en persontest. Selve forløbet består af tre individuelle moduler med mellemliggende praksisopgaver.
Gennem forløbet får du indgående kendskab til biologisk ledelse (neuroleadership), forandringsledelse, motivation og håndtering af modstand,
kommunikation, gennemslagskraft, håndtering af forskellige persontyper, gruppedynamik, teamudvikling samt forebyggelse og håndtering
af konflikter.

VIL DU VIDE MERE?
I Arbejdsmiljøcentret Human
House kombinerer vi den
nyeste forskning inden for
neuroleadership med konkret
erfaring fra private og offentlige
virksomheder i hele landet.
Vores lederprogrammer tager
altid afsæt i den enkelte leder
og organisation, så læringen
er anvendelig i praksis.

Kontakt os

Vil du høre mere om,
hvordan du kan arbejde
strategisk med din ledelse?
Læs mere om vores kompetencer på humanhouse.com,
eller kontakt:
Stine Moesmand i Øst på
sm@humanhouse.com eller
3157 4854.
Sara Lundhus i Vest på
sl@humanhouse.comeller
2310 3077.

LEDERPROGRAMMETS OPBYGNING
•
•
•
•
•
•
•
•

Erhvervspsykologisk test (MBTI eller FIRO)
Forsamtale med erhvervspsykolog inkl. testtilbagemelding
Første modul af to dages varighed (internat)
Praksisopgave
Andet modul af to dages varighed (internat)
Praksisopgave
Tredje modul af to dages varighed (internat)
Afsluttende samtale med erhvervspsykolog
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