”Finn den riktige veien blant tusen veier til god ledelse.”
Jan Spurkeland

Kurs i tilpasset ledelse
- kunsten å lede et mangfold av individer
Å lykkes som leder handler mye om å lykkes med relasjonene til dine
medarbeidere og å tilpasse din lederstil til den enkelte.
Dette er naturligvis lettere sagt enn gjort, men nå har relasjonsledelsens far, Jan Spurkeland, tatt grep
for å hjelpe dyktige ledere til å bli enda bedre. Han har nylig gitt ut boken Tilpasset ledelse hvor han
beskriver hvordan relasjonsledelse i praksis kan og må tilpasses den enkelte medarbeider for å få ut
potensialet.
Når Jan Spurkeland nå kommer til Otium, vil du kunne lære om
- nøkkelen til hver enkelt medarbeiders motivasjon
- hvordan du kan bli kvitt dårlige relasjoner og
- hvordan du kan øke engasjement, produktivitet og prestasjoner.
Jan Spurkeland er Norges fremste kapasitet på relasjonsledelse, en
opplevelse i seg selv. Mange av dere har hatt gleden av å oppleve ham på
Otium før. Nå kommer han tilbake med nytt materiale.
Han har skrevet populære bøker om bla. Relasjonsledelse og
Relasjonskompetanse, er en etterspurt foredragsholder og
artikkelforfatter, har over 20 års erfaring med ledertrening og
organisasjonsutvikling, samt ledererfaring fra Statoil og skolesektoren.
Se mer på www.relasjonsledelse.no
Dette er en unik sjanse til å møte ham i en nær og åpen setting som gir
rom for refleksjon og dialog. La deg fascinere av hvor godt han opptrer i
tråd med eget budskap.

Tid:
Sted:
Pris:
Påmelding:

Tirsdag 9. juni kl. 9.00 – 16.00
Otium Sanserom, Kongens gate 85, tel. 72 60 40 72
3950 kr. inkl. lunsj
Send en mail til otium@sanserom.no
Bindende påmelding, vennligst oppgi fakturaadresse.

Otium er stedet for å lære noe nytt, bli bedre kjent, planlegge og finne gode løsninger.
Her kan du delta på kurs eller leie møterom som virker. Les mer på: www.otium-sanserom.no

