Bygga team
Kursen handlar om att utveckla en grupp till ett team med samspelta individer vilket
resulterar i ökad arbetsglädje, effektivitet och möjlighet till välbalanserade beslut.
Människor behöver varandra för att klara av stora och komplexa uppgifter. En grupp människor kan som enskilda individer vara mycket kompetenta. För att fungera optimalt tillsammans krävs ett gemensamt mål samt insikter om individernas kompetens, egenskaper, attityder och beteenden. Dessutom krävs förståelse för processen att bilda och vidmakthålla ett
team. Rätt använd kan denna kunskap få en grupp att utvecklas till ett team. Att arbeta som ett
team i stället för en grupp blir allt mer betydelsefullt som konkurrensmedel. Syftet med denna
kurs är att ge deltagarna kunskaper och erfarenheter så att de direkt kan börja skapa och utveckla team på egen hand.
Kursen består av föreläsningar, upplevelsebaserade övningar, diskussioner och reflektioner.
Kursledare är Anders Gustavsson. Kurslängden är normalt en till två dagar och kursen hålls
rikstäckande. De områden denna kurs tar upp är:
 vad är ett team i förhållande till en grupp
 individens egenskaper och kompetens
 betydelsen av den sociala dimensionen
 kommunikation
 hur man bygger ett team
 att fungera som ett team
 teamets vidareutveckling.
De resultat ni uppnår med vår kurs i att skapa team är:
 ökad arbetsglädje som minskar personalomsättningen och frånvaron
 större vinst genom ökade intäkter och/eller minskade kostnader
 ökad effektivitet som medför ökad kvalitet och kvantitet på produkter och tjänster
 ökad möjlighet för korrekta och välbalanserade beslut.
Målgruppen för kursen är personer som arbetar tillsammans eller kommer att arbeta i team.
Den kan också vara en projektgrupp, ledningsgrupp, styrelse eller arbetsgrupp. Målgruppen
kan även vara bara projektledare eller personalen i ett helt företag. Antalet deltagare per kurs
kan vara allt från en enskild grupp med ungefär 6 personer upp till grupper med drygt 20
personer.
Eftersom kursen är företagsanpassad kommer innehåll och tidsomfång att variera och därmed
även priset. Vänligen kontakta Empyreal för diskussion om innehåll och pris samt begäran om
en offert.
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