Sæt spot på den interne kommunikation
- og skab en sund virksomhed

Tydelig kommunikation – skaber resultater
Når opgaver skal løses og resultater skal nås, er samarbejdet og tonen på
arbejdspladsen afgørende. For er tonen ikke konstruktiv og kommunikationen
ikke klar og tydelig, bliver tiden brugt på at udrede misforståelser og løse konflikter. Og det fjerner fokus og energi fra det egentlig arbejde, nemlig at skabe
gode resultater for virksomheden.

Skab klar og tydelig kommunikation hos medarbejderne
Udvikling af medarbejderens kommunikationskompetencer handler om at lære

Mere information

medarbejderne at kommunikere klart og tydeligt i en omskiftelig verden, ruste
dem til at kunne kommunikere med forskellige typer af kollegaer og samar-

Ønsker du at vide mere, om hvordan

bejdspartnere, samt udvikle deres evne til at komme med konstruktive ind-

du skaber en vellykket kommunikati-

spark til samarbejdet og løsningen af opgaver på arbejdspladsen.

on på din arbejdsplads, så kontakt:
Marcus Dejgaard Naselli
Tlf.: 28 28 86 39

Eksperter inden for kommunikation og arbejdsmiljø

marcus.naselli@modernmind.dk

Vores produkt er unikt ved, at vi kombinerer viden og erfaring indenfor både
udviklingen af arbejdsmiljøet og den interne kommunikation i virksomheder.
•

Vi er specialister indenfor intern kommunikation og
arbejdsmiljø

•

Vi har erfaringen med dataindsamling og udarbejdelse af
effektive handlingsplaner både for den privat og den
offentlige sektor

•

Vi tilbyder konkrete værktøjer, som kan omsættes i dagligdagen i en gruppe og hos den enkelte

En løsning, der passer til lige netop jer
Vi anvender løsningsmodeller, der er tilpassede og udformede til den enkelte
virksomheds behov og ønsker. Med afsæt i en fokuseret spørgeskemaundersøgelse udvikler vi handlingsplaner, som bygger på virksomhedens styrker, og
som optimerer hvor der er behov for udvikling af medarbejderes og lederes personlige kommunikationskompetencer samt virksomhedens integrerede kommunikationsveje.

Skab en vellykket kommunikation på arbejdspladsen

Rikke Alexandra Rasmussen
Tlf.: 20 87 75 59
rar@rar-kommunikation.dk

