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Din virksomheds fremgang afhænger af, om I kan arbejde i team. Skal din virksomhed have fremgang, skal du
og dine ansatte kunne arbejde i team mod et fælles mål. Det er den kontante udmelding fra Ingmari Cantzler,
der i mere end 15 år har forsket i team og entreprenørskab. Ingmari Cantzler hører ofte, når hun besøger og
rådgiver virksomheder, at ’her arbejder vi i team’. Men alt for tit er det mere ord end indhold. Vil man skabe
en fælles stemning i virksomheden, er det en forudsætning, at man mødes og fører en dialog. Det er man
sikkert bevidste om i mange virksomheder, men i den daglige stress sker det alt for sjældent, mener hun. I
team komplementerer man hinandens kompetencer, og dermed opnår virksomheden, gruppen eller
organisationen en unik styrke og evne til forandring. I bogen overbeviser Cantzler sin læser om, at alle kan
skabe et velfungerende team. Hendes pointe er, at vi lever i en verden i stadig forandring, og derfor er vi nødt
til kontinuerligt at indføre små forandringer for at følge med og tilpasse os. Forskning viser, at for at lykkes,
må man have fokus på både opgaven og indre såvel som ydre relationer. Det kan være svært at overskue for
den enkelte, men det kan lade sig gøre i det gode team. Bogen er skrevet til alle, som ønsker at få større indsigt
i gruppekonstellationer og redskaber til at arbejde konstruktivt med disse. Både medarbejderen, mellemlederen
og lederen på den lille eller mellemstore arbejdsplads, der ønsker en mere teamorienteret arbejdsform, og
konsulenten, der rådgiver om samarbejde og forandring i organisationer. Ingmari Cantzler er doktor i økonomi
fra universitetet i Göteborg og arbejder som selvstændig konsulent med bistand til små og mellemstore
virksomheder og organisationer.

Ved teamudvikling kan styrker og svagheder hos de forskellige teammedlemmer kortlægges.
Enneagram Type 2: Hjælperen / Relationsskaberen / Giveren Karakteristika: Enneagram type 2 er
imødekommende og ofte smilende mennesker, som er optaget af at kunne. Teamudvikling. Jacob Albertsen
fra Sirius Partner fortæller her om 4 områder i teamudvikling, som du skal have fokus på som leder. Vi kalder
det overskud i bred forstand. Se vores færdige koncepter eller få tilknyttet en. Vælg mellem populære
aktiviteter så som Escape Room, Bagedysten og Logo Jagten. Belbins 9 Teamroller er udviklet af den
engelske doktor i psykologi, Meredith Belbin, via studier af bl. MBTI/JTI er med til at øge forståelsen for
egen og andres adfærd og forøger udbyttet af de daglige samarbejdssituationer så der skabes flere resultater.
Mak&Par leverer kurser og events inden for. Teamudvikling er for jer, der ønsker. World of Adventure har
25 års erfaring i at skræddersy Teambuilding Events og Teamudvikling til virksomheder.
Vi arrangerer den rigtige teambuilding til netop jer - effektivt og nemt. Jacob Albertsen fra Sirius Partner
fortæller her om 4 områder i teamudvikling, som du skal have fokus på som leder. Teambuilding og
teamudvikling på Bymose Hegn. Se vores færdige koncepter eller få tilknyttet en. World of Adventure har 25
års erfaring i at skræddersy Teambuilding Events og Teamudvikling til virksomheder. Mak&Par leverer
kurser og events inden for. Har du brugt den rigtige kode. Løste opgaver; Organisations-udvikling;
Ledelsesudvikling; Teamudvikling Karriererådgivning, faglig supervision, coaching, behandlende samtaler i
forbindelse med stress og kriser mv. Samtaler der virker. Mange virksomheder arbejder i dag med team og
resultater virksomhederne får ved teamarbejde, Det vil virke på lang sigt.

