Nýttu þér áhrifamiklar leiðir til að auka árangur á þínum vinnustað.
Við höfum unnið með viðskiptavinum okkar um allan heim í meira en áratug
á „live online“ fjarvinnustofum. Nú bjóðum við vinnustöðum á Íslandi einstök
sérkjör fyrir verðandi og vaxandi leiðtoga á öllum stigum: föst sæti á
mánaðarlegum kjarnavinnustofum.

7 venjur til árangurs efla hæfileika verðandi og
vaxandi leiðtoga með því að skerpa framtíðarsýn,
forgangsraða verkefnum, skilja betur eigin hlutverk
og ná fram samlegðaráhrifum hópsins.

Upplifðu ávinninginn af því þegar liðsmenn upplifa
persónulegan hag við að klára verkefni, sýna
samstarfsvilja, hafa rétt viðhorf, þekkingu og
verkfæri, og eru tilbúin að taka ábyrgð, upplifa allir
árangur.

Vinnustofan sameinar klassískar kenningar um
árangursstjórnun og nýjustu rannsóknir á sviði
taugavísinda til að hjálpa þér að stjórna betur
ákvörðunum þínum, tíma, athygli og orku og auka
árangur og afköst.

Það eru fjögur hlutverk sem sannir leiðtogar nýta sér
sem hafa marktækt forspárgildi um árangur. Að
byggja traust, að miðla sýn, að framkvæma stefnu og
leysa úr læðingi hæfileika starfsfólks.

6 lykilfærniþættir við að leiða teymi er safn af
sérvöldu, hagnýtu og áhrifaríku efni sem er sérsniðið
að viðfangsefnum framlínustjórnenda. Með nýju
viðhorfi, færni og verkfærum fá þátttakendur að
uppskera nýjan árangur.

Vertu fyrst viss um að vinna hjörtu þeirra sem þjóna
viðskiptavinum þínum. Meira en 70% af upplifun
viðskiptavina stýrist af viðmóti og framkomu
framlínustarfsmanna. Gerðu viðskiptavini að ykkar
talsmönnum.

Allir vinnustofur FranklinCovey þjóna árangri einstaklinga og liðsheilda og vinna með
mikilvæga færni á þekkingaröld. Hver fjarvinnustofa byggir á ferlinu hér fyrir ofan, með
virkri þátttöku og yfirfærslu á vinnustað. Kynntu þér nánari lýsingu og ávinning með því
að smella á myndir hér fyrir ofan.

4 sæti á verði 3ja á hverja kjarnavinnustofu FranklinCovey hér fyrir ofan. Vinnustaðir geta
ráðstafað sætum að vild. Vinnustofurnar eru dagsettar frá 2020 til 2021 eins og kemur
fram á dagskrá okkar hér. Hver vinnustofa byggir á stökum 3ja tíma lotum.
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