INVITATION

Effektive sammen
Debat om fælles effektivitet og motivation på
arbejdspladsen
I anledning af Trine Koldings nye bog Effektive sammen –
Om at skabe tid, motivation og arbejdsglæde inviterer vi
til en eftermiddag om fælles effektivitet og motivation på
arbejdspladsen.

Det foregår tirsdag den 12. marts kl. 15.30-17.30
hos Gyldendal, Klareboderne 3, 1001 Kbh. K
Program
15.30 Velkomst ved Benedikte Marcussen, Gyldendal Business
15.35 T
 rine Kolding, forfatter til Effektive sammen, fortæller
om et tydeligt mønster blandt ledere, der lykkes med at
indfri det store potentiale, der ligger i at være effektive
sammen.
15.55 H
 elle Gyldenberg Lassen, tidligere afdelingsleder i Skifteretten på Frederiksberg, giver konkrete eksempler på,
hvordan du kan sikre respekt og troværdighed hos medarbejderne, selv om du ikke er ekspert i deres fagområde.
16.15 M
 oa Engqvist fra Fællesrådgivningen for Børn og Unge
giver os indblik i, hvad lederen skal være opmærksom
på, når ordet ’effektivitet’ vækker modstand blandt medarbejderne.

Vidste du, at der findes en måde, hvorpå
du som leder kan indfri kravene til effektivitet uden at bede medarbejderne om at
løbe stærkere? Hvorpå du både kan skabe
et større udbytte med den samme indsats
og samtidig højne motivationen og trivslen
blandt dine medarbejdere? I stedet for altid
at fokusere på den enkelte medarbejders
effektivitet viser Trine Kolding i sin nye bog,
hvordan vi i fællesskab opnår størst mulig
værdi af den kollektive arbejdsindsats.

16.35 J onas Juel Thomsen fra Arbejdernes Landsbank fortæller om processen med at fokusere på den fælles effektivitet i organisationen set fra et HR-perspektiv.
16.45 T
 ania Ellis, foredragsholder, prisbelønnet forfatter og
en af Skandinaviens førende social business-eksperter
anmelder bogen.
17.00 S
 pørgsmål, et glas vin og mulighed for at købe bogen
Effektive sammen til særpris.
Venlig hilsen
Trine Kolding og Gyldendal Business

TILMELDING NØDVENDIGT
Tilmeld dig på business@gyldendal.dk med navn, virksomhed/organisation og adresse. Og skriv til samme, hvis du bliver
forhindret. Det er gratis, og der er et begrænset antal pladser. Hvis du ikke dukker op efter at have meldt dig til, fakturerer
vi dig for 250,- kr. efterfølgende. Så husk at melde afbud, hvis du bliver forhindret.

