SOLAR SKOLEN

Overmontør/formand kursus
Vil du gerne være en overmontør som går forrest i håndværkerbranchen og leder og fordeler arbejdet på den mest
effektive og udbytterige måde? På dette 2. dags kursus bliver overmontører/formænd klædt på til få succes i lederrollen
på pladsen.
Hovedemner
Forskellige typer på pladsen
Du bliver undervist i forståelsen for andres handlemønstre
og lærer hvordan du tackler og motiverer forskellige typer.
Du lærer hvilke styrker og udfordringer, du har som leder
og får indblik i din egen profil og dine medarbejderes
profiler.
Kommunikation
Du bliver præsenteret for effektive kommunikationsstrategier og værktøjer, du kan bruge på pladsen, og lærer
at skabe resultater med din kommunikation ved at stille
motiverende spørgsmål, der skaber ansvar og medinddragelse.
Effektiv konflikthåndtering
Du får indblik i forskellige strategier til konflikthåndtering,
lærer om konflikttrappen og hvordan du kan løse konflikter
tidligt i processen samt træner din evne til anerkendelse og
grænsesætning.
Målsætning og motivation
Du lærer, at anvende målsætninger i hverdagen og sætte
mål for og med dine medarbejdere. Du opdager, hvordan
du kan motivere andre til at nå deres mål.
Smart feedback
Du lærer en effektiv strategi til at give og modtage
feedback.

Du får
• Indsigt i, og forståelse for andres
handlemønstre og motivation
• Kunne imødegå konflikter i opløbet
• Får det bedste ud af dine svende og lærlinge
• Konstruktiv feedback
• Får skabt ansvarlige medarbejdere
• Forståelse for ledelse af timelønnede

Udbytte
• Du bliver bevist omkring dig selv og hvad det
betyder i dine daglige ledelsesopgaver
• Du lær at kategorisere dine medarbejdere, så
du kan tilrettelægge kommunikation og
motivation
• Du bliver klædt på til at kunne pleje relationer
og vurdere værdien af relationer
• Du bliver klædt på til at imødegå konflikter og
give konstruktiv feed back

Pris
3495,- eksl moms

Varrighed
2. dage kl. 09.00 - 16.00
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