Til dig der vil videre

Kommunikationsuddannelse
for medarbejdere
Ønsker I mere trivsel og mindre sygefravær
blandt jeres medarbejdere?
Har I brug for et positivt løft i jeres
kommunikation og samarbejde?
Har I også fokus på den sociale kapital som
vejen til succes?
Så kan Axept tilbyde den bedste
medarbejderuddannelse, som netop har fokus på
at styrke medarbejdernes trivsel, indbyrdes
kommunikation og samarbejde.
Forventninger og udbytte
I kan forvente et konkret udbytte af uddannelsen,
som vil være, at medarbejderne får:

færdigheder i en kommunikationsform, der
er positiv, anerkendende og
samarbejdsfremmende

mere viden om både den nonverbale og
verbale kommunikations betydning i
samarbejdet med kolleger

konkrete kommunikationsværktøjer, de kan
bruge i hverdagen

metoder til håndtering af
uoverensstemmelser

viden om trivsel og arbejdsglæde i
hverdagen og samarbejdet

værktøjer til håndtering af dagligdags
dilemmaer

redskaber til coachende kommunikation fra
kollega til kollega

øget eget ansvar for trivsel, samarbejde og
motivation

forståelse af virksomhedens værdier i den
daglige praksis

metoder til at omsætte virksomhedens
værdier

redskaber til at bidrage til den gode kultur
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Axepts Kommunikationsuddannelse for medarbejdere tager 6 dage
Den samlede medarbejderuddannelse består af 2 dele på i alt 5 undervisningsdage +
1 certificeringsdag.
Forløbet tilrettelægges, så der er træning og opgaver mellem modulerne, hvor deltagerne arbejder
med den læring og de værktøjer, de har fået.
Del 1 strækker sig over 3 undervisningsdage, hvor de overordnede temaer for dagene er
kommunikation, trivsel og arbejdsglæde.
Del 2 består af 2 undervisningsdage med temaerne coachende kommunikation, feedback, eget
ansvar og samarbejde.
Uddannelsen afsluttes med en certificeringsdag, som dels består af et mindre projekt og dels en
skriftlig prøve. Certificeringen ligger ca. 3 måneder efter sidste undervisningsdag.
Vi tilrettelægger naturligvis uddannelsen i samarbejde med jer i organisationen, så forløbet
kommer til at matche de behov og ønsker, I har.
Kontakt os på tlf. 4030 1495 for yderligere information.

