7 venjur fyrir leiðtoga: leiddu þitt teymi til aukinnar frammistöðu er ný nálgun sem styður við innleiðingu
7 Habits of Highly Effective People® Signature Edition 4.0 í teymum, starfseiningum og á vinnustöðum. Ferlið
styrkir leiðtoga í að skapa menningu árangurs og innleiða „stýrikerfi“ frammistöðu byggða á 7 venjum til
árangurs.
Við byggjum ferlið á alþjóðlegum rannsóknum meðal viðskiptavina sem hafa skapað jarðveg árangursríkrar
menningar með farsælum hætti. Um er að ræða einsdags þjálfun, markþjálfun og sjálfsnám sem færir
leiðtogum nýja sýn og tæki til aukinnar frammistöðu teyma.
Innleiðing 7 venja til árangurs samanstendur af eftirfarandi:

1.

HELGUN AÐ INNLEIÐINGU 7 HABITS
•
•
•

2.

Skilgreina persónulega sýn árangurs
Skapa árangursrík teymi og leiða starfseiningar til
árangurs
Virkja styrk starfsmanna til stöðugra framfara

VERA FYRIRMYND ÁRANGURS
•
•
•

3.

Ákveða hvaða leiðtogastíl þú vilt styðjast við til að þjóna
árangri
Nýta venjurnar 7 sem grunn árangursríkrar menningar
Auka færni við að veita og nýta endurgjöf til stöðugra
umbóta

STYÐJA VIÐ VÖXT OG ÁNÆGJU STARFSMANNA
•
•

•

Skapa árangursríkt vinnuumhverfi leiðtoga og teyma
Nýta hugmynda- og aðferðafræði markþjálfunar (e.
coaching) með því að einblína á styrk einstaklinga, rýni
á hegðun, skilningsríka hlustun og virkan stuðning.
Halda reglulega rýni til að gera venjurnar 7 að grunni
árangursríkrar menningar.

FERLI INNLEIÐINGAR 7 VENJA FYRIR LEIÐTOGA
7 Venjur fyrir leiðtoga: leiddu þitt teymi til aukinnar frammistöðu er ferli sem leggur grunninn að árangri vinnustaða.

ÞÁTTTAKENDAGÖGN
•
•
•
•
•

Vinnubók leiðtoga
7 Habits of Highly Effective People® bókin
Spilastokkur með hagnýtum æfingum
Living the 7 Habits App-ið
Aðgangur að myndböndum og ítarefni

NÁLGUN
•
•
•

Okkar þjálfarar stýra einsdags vinnustofu og styðja við ykkar innleiðingarferli.
Ykkar leiðtogar geta sótt vinnustofuna í fjarnámi.
Ykkar leiðtogar geta fengið vottun í okkar efni og leitt vinnustofur á ykkar vinnustað.

FJÁRFESTING
•

Hafðu samband.

