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EN HÅLLBAR
ARBETSPLATS

PERSONALUTVECKLING I
SAMARBETE MED URKRAFT
På Urkraft har vi mer än 25-års erfarenhet av att ta tillvara 
människors potential och inspirera organisationer till hitta nya 
vägar och metoder att jobba med. Med stöd av detta så 
lägger vi grunden till vårt sätt att utbilda och så frön hos de 
kunder som anlitar oss. Nedan presenterar vi en meny av 
ämne som ni kan välja ur – allt utifrån smak och behov...

KURSMENY:

￭ Att lyckas med förändring
Hur undviker vi förvirring, frustration och motstånd i förändringsarbete?

￭ Prioriteringar och konsekvenser
Mitt ansvar – eller ledningens?

￭ Att agera i enlighet med sitt kunnande
Gör vi det vi kan? Kan vi det vi gör?

￭ Konflikter och lösningar
Att vända hinder till möjlighet.

￭ Stress
Är du stressad eller har du för många uppgifter att genomföra?

￭ Sömn
Myter och fakta om sömn. ”Sömnen är den enda lycka som man njuter 
riktigt av först när den är förbi.”

￭ Kultur & struktur på arbetsplatsen
Ordning och reda ger det verkligen lön på fredag?

￭ Kommunikation 
Överföring eller överhörning?

Ring 0910-579 00 och fråga 
efter Katrin eller Ullis – de är 
båda bra på att lyssna!

1
Vi bokar in ett möte 
där vi sätter oss ner 
och diskuterar om ett 
unikt och anpassat 
upplägg.

2
Om ni vill hålla till 
utanför era egna 
lokaler så kan vi 
använda våra.

3

Tid – allt 
mellan två 
timmar till 
heldag. Vi 
anpassar oss 
efter er.

4

Vi dokumenterar och 
sammanställer det som 
kommit fram under dagen 
med oss.

5
Presentation av våra 
reflektioner från kursen 
och ett förslag på hur ni 
kan jobba vidare och 
utveckla er arbetsplats – 
med eller utan oss.

6
En eventuell uppfölj-
ningskurs som vi 
skräddarsyr utifrån det 
vi presenterat under 
punkt 6.

7

STEGEN TILL EN 
LYCKAD KICKOFF

Så här kan
det se ut...


