Workshop til dig, der har travlt...

Skal arbejde være anstrengende?
Kan det være let?
Menneske?

Hvordan kan vi være mere menneske og anstrenge
os mindre uden at det går ud over resultaterne?
7. oktober 2019, kl. 8.00 – 12.00 på KolleKolle

Hvem holder workshoppen?
Konsulenthuset Carlsen&E:
Eva Stenby (Mej. Ing. & MBA):
Ledelseskonsulent med stor ekspertise i
ledelse, forandringsprocesser og
facilitering.

Lise Damkjær (civ. ing.)
Proceskonsulent og spiludvikler med
ekspertise i spørgsmål og samtaler.

Hvad kommer efter ”hamsterhjulet”? I Carlsen&E fornemmer vi, at både
mennesker og virksomheder er ved at have nået grænsen. Vi er
nysgerrige på, hvad vi kan sætte i stedet. Ud fra vores erfaringer med
virksomheder, teams og tværgående samarbejde tror vi, at det netop
handler om at være menneske.
Hvad er dine erfaringer? Hvornår er du ”mere menneske” uden at det
går udover resultaterne? Kan det ligefrem gøre resultaterne bedre? Har
du oplevet at anstrenge dig mindre, uden at det gik ud over
resultaterne?
Kan vi skabe plads til at være mere menneske? Hvad med vores kolleger
og medarbejdere – hvordan får vi dem med?
Vi står overfor en udfordring, ingen endnu kender svar på – og så er
Open Space den helt rigtige metode. Carlsen&E ”åbner rum” for
samtaler i små cirkler. Samtaler om de spørgsmål du, som deltager, er
mest optaget af. Når mennesker virkelig taler sammen, finder vi altid en
vej videre. Bagefter kan du let bruge metoden – det væsentligste fif er
”Get out of the way!”

Praktisk
Hvornår: 7. oktober 2019
Kaffe, te og morgenmad fra kl. 08:00
Open Space starter kl. 8.30
Sandwich serveres når vi slutter
Hvor: KolleKolle Konferencecenter,
Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse
Hvordan: Tilmelding på e@carlsen-e.dk
Der er begrænset antal pladser

For dig, der
- tror på at mennesker kan noget særligt, fordi vi er mennesker
- kan lide at udvikle nye tanker og ny praksis
- vil møde andre, der også føler sig udfordret af vækstparadigmet
- har lyst til åben og undersøgende refleksion sammen med andre
- elsker Open Space eller gerne vil prøve det
- tør gå nye veje

Kort sagt: Vi skal hjælpe hinanden ud af hamsterhjulet!

Pris: GRATIS
Afbud: Afmeld i god tid, hvis du bliver
forhindret.
Udeblivelse uden afbud koster 200 DKK

Carlsen&E mail: e@carlsen-e.dk eller mobil: +45 20670044

