FOREDRAG: FRA HAMSTERHJUL TIL HELIKOPTER
BLIV EN MERE EFFEKTIV LEDER OG FÅ STØRRE OVERSKUD - PERSONLIGT OG PÅ BUNDLINJEN
Du er lige mødt ind på arbejde. Forude venter dig en travl dag, men det skal du jo sagtens nå. Knap har du sat
dig til rette, før den første sygemelding vælter ind. Og der skal findes en erstatning. Hurtigt. Du bliver afbrudt af
Søren, som vil vide, om du har fået kigget på materialet, han sendte i sidste uge. Det starter du med – så må du
bare improvisere til ledelsesmødet i eftermiddag. Og sådan fortsætter dagen...
Kender du også til dette scenarie? Selvfølgelig gør du det. Vi har alle været i hamsterhjulet, men nu er det på
tide at komme ud og op i helikopteren:
✓ Hvor du har overblik og overskud
✓ Er mere effektiv
✓ Kan holde fri med god samvittighed
✓ Hvor der er styr på sagerne
✓ Hvor det ikke nødvendigvis er kalenderen, men bundlinjen der bugner
”Fra hamsterhjul til helikopter” er et involverende foredrag på ca. halvanden time, som er henvendt til ledere
og medarbejdere, der er passionerede og brænder for at gøre en forskel.
Lyder det interessant, så kontakt Mette Høgsted for en uforpligtende snak, om det kunne være noget for jeres
virksomhed.

”Med Mettes hjælp, har vi i afdelingen fået
styr på vores hovedopgaver, og vi er derfor
blevet meget mere effektive, fordi vi nu hver
især fokuserer på det, der skaber værdi.”
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Mette Høgsted er selvstændig konsulent og arbejder med udviklingsforløb, personaledage, rekruttering, outplacement og
coaching af ledere og medarbejdere. Hun har 15 års erfaring i arbejdet med mennesker og mere end 300 workshops i bagagen.

