Är Vinnande Team
något för er?
-

Har ni mod och
energi att göra det
som krävs för att nå
era mål?

-

Mår ni bra i gruppen
och känner att ni
har ”högt i tak”?

-

Känner var och en
att er insats har
betydelse för
företaget?

-

Vinnande Team är en träningsmetod vi
arbetat fram inom Framsikt
Teamutveckling och som utvecklas i
samarbete med våra kunder.

Kliver ni ofta ur
komfortzonen för att
driva er och
organisationen
framåt?

Utvecklingspotentialen är stor när det gäller
dagens utbildningar. Gedigna handlingsplaner som
görs under utbildningar rinner ofta ut i sanden.
Insikter som ska tränas på glöms bort. Det är
slöseri att inte få mer långsiktig träning i sin roll,
både ekonomiskt sett men även motivationen dalar
när träningen inte ger högre resultat.

Om svaret är nej
kan vi tillsammans
öka er arbetsglädje
och lönsamhet –
ett långsiktigt
lärande och
resultatinriktad
utveckling.

Att leda människor ställer krav på ledarna.
Idag är individens krav på egen utveckling i fokus
på ett annat sätt än tidigare. Många byter arbete
om man inte får utvecklas.
Framförallt vet vi att våra medarbetare i en
organisation är vårt viktigaste konkurrensmedel.
Här finns en till stor del outnyttjad resurs!
Vi ser tydligt bristen på kreativitet och reflektion hos
våra kunder när vi startar ett samarbete.
Vinnande Team är skapad för att ni tillsammans
med oss ska få ett långsiktigt samarbete där
arbetsglädje och utveckling är nyckelorden.

”Tack vare att Framsikt Teamutveckling själva agerar som ett Lärande Team kan
vi dra nytt av deras erfarenheter och undviker därmed många nybörjarmisstag.”
- Peter Freander
Vd, Teletec Connect
.-

•

Framsikt har alla verktyg, övningar och den
kompetens som behövs för en utveckling i
Vinnande Team
Tillsammans utser vi personer som kommer att agera
som lärare, detta kan vara individer från er
organisation som skulle passa för rollen. Denna eller
dessa går 2–3 utbildningsdagar hos oss där vi använder
Framsikts lärarhandledning. Materialet är skapat så att
samtliga ska kunna ta lärdom av och lära ut.
Träffar med internlärare från andra företag sker med
jämna mellanrum för att utvecklingen ska vara så
långsiktig och givande som möjligt – dessa får då även
chans att bolla idéer, samtala om de hinder som
eventuellt uppstått samt vidga sitt tänk kring lärandet.

Vilka är vinnarna?
Empowerment
De tar vara på medarbetarnas kompetens och
utvecklar dem till deras fulla potential
Individ och grupp
De ser vikten av individuell utveckling, ibland med
gruppens stöd
Lärande
Motivation och kreativitet är färskvara och ska
ständigt tränas upp
Utvecklande miljö
De skapar en utvecklande miljö för samtliga
medarbetare
Konkurrenskraft
En framgångsrik organisation skapar pålitliga
och lönsamma kundrelationer, uppfinner
produkter och förbättrar servicen. Till det
behövs medarbetarna

•

Internlärarna har regelbunden kontakt med oss för
coachning och stöd
Efter ett grundprogram avgör ni vilket fortsatt stöd
som behövs.
Vi skräddarsyr alltid efter era behov, för att ni ska kunna förverkliga
era visioner.

Några fördelar vid ett samarbete
- Långsiktig lönsamhetsutveckling
- Behåller duktiga medarbetare
- Minskar sjukfrånvaron
- kompetensutveckling hos samtliga medarbetare, oavsett
utgångsläge

Anpassa
pådagligen
nolltid
”Jag ser
vilken enorm nytta vi har av
Teamutveckling
för göra
vår utveckling.”
Tror duFramsikt
att det
är svårt att
ett
Per Steveling
dokument så här snyggt? Tänk om! Gå
Vd och grundare av MRC Stockholm AB
till Format på menyfliken Start så kan
du använda textformateringen du ser i
det här dokumentet genom att bara
trycka en gång.

- Arbetsglädjen, effektiviteten och samarbetet mm ökar
- Vid nyrekrytering kan lärandet fortgå då interläraren har det
som krävs för en löpande utveckling i organisationen
- Ekonomiskt att inte ta in extern coach/handledare
- Utvecklas bättre än konkurrenter
- Inte så beroende av konjunkturförändringar
-

073-312 02 22
info@framsikt.se

