LEIÐARAÚTBÚGVING – ROYNDUR LEIÐARI
YNSKIR TÚ AT MENNA TEG, SO TÚ STENDUR TEG ENN STERKARI SUM LEIÐARI?
ÚTBÚGVINGIN GEVUR TÆR:
•
•
•
•
•
•
•

6 ferðir - ein til ein - modul á 90. min. við fokus á teg sum leiðari býtt yvir 10 mðr.
Tilgongdin verður skraddaraseymað í mun til tínar avbjóðingar og menningarøki.
Umframt 6 ferðir ein-til-ein modul á 90 min. eru íroknaðir 3-5 telefonfundir í samband við praktiskar venjingar og sum
uppfylging aftaná modulini.
Frálæra í persónligheitsprofil-amboðnum Everything DiSC.
Tín Everything DiSC Management profilur.
Tín Everything DiSC Work of Leaders.
Tú fært praktiskar venjingar soleiðis, at tú so hvørt í tilgongdini kanst brúka tína vitan og títt innlit.

EVERYTHING DISC MANAGEMENT PROFILUR
Profilurin gevur leiðarum innlit í styrkir og avbjóðingar og hvussu ein tillagar sín leiðarstíl til starvsfólkini.
Tú fært ein nágreiniliga frágreiðing um:
•
•
•
•
•
•
•

Tínar grundleggjandi raðfestingar sum leiðari
Tínar motivatións- og strongdfaktorar sum leiðari
Tín leiðarastíl og tilgongd til útdelegering
Tíni evni at skapa eitt motiverandi umhvørvi
Tína tilgongd at menna tíni starvsfólk
Títt samstarv við aðrar leiðarar
Títt samstarv við tín stjóra

EVERYTHING DISC WORK OF LEADERS
Profilurin gevur innlit í egnan atburð sum leiðari í mun til avgerandi leiðarauppgávur. Hesin profilurin tekur støði í leiðslu ein–til–
fleiri, í mun til Everything DiSC Management, sum tekur støði í leiðslu ein–til-ein.
Tú fært ein nágreiniliga frágreiðing um:
•
•
•
•
•
•

Tíni evni til at standa fyri visjónsarbeiði og broytingtilgongdir
Tíni evni at tryggja undirtøku
Tíni evni at seta eina visjón og eina broyting í verk
Tínar leiðarastyrkir
Tínar avbjóðingar sum leiðari í mun til avgerandi leiðarauppgávur
Ráð til at betra tíni leiðaraevni

Set teg í samband við Movera/Hjørdis antin á movera@movera.fo ella á 255515 og avtala ein fund har tú fært meiri at vita.
Tú tekur avgerð um nær tú ynskir at byrja tina Leiðaraútbugving.
Tú fært leinki til fyrstu profilgreiningina sum teldupost og tú tekur profilin í seinasta lagi eina viku áðrenn byrjan.
Málbólkur Leiðaraútbúgvingin vendir sær til tín við ávísum royndum sum leiðari, ið ynskir at økja tilvitanina um m.a. hvat
motiverar teg, hvat kann vera atvoldin til strongd og trýst á teg sum leiðari, tína tíðarnýtslu og tínir førleikar at skapa undirtøku og
gjøgnumføra broytingar. Arbeitt verður miðvíst við at styrkja teg sum leiðari soleiðis at tú eydnast i enn størri mun – eisini í
truplum leiðarastøðum.
Tín úrtøka Leiðaraútbúgvingin gevur tær amboð til at tillaga tín atburð fyri at skapa eitt mennandi umhvørvi og enn størri virði
bæði í tínum leiðarahópi, saman við tínum starvsfólkum og við samstarvspørtar.
Longd 6 fundir á 90. min., umframt 3-5 telefonfundir býtt yvir 10 mðr.
Prísur 14.950,- uttan mvg.
Staður J. Broncksgøta 40, Tórshavn.
Krøv Ávísar royndir sum leiðari, profilurin skal takast 1 viku áðrenn byrjan og praktiskar venjingar so hvørt eftaná modulini.

