Add Value CorpCare
— trivsel, kultur og samarbejde på dagsordenen

Baggrund og formål

Udfordringer i organisationskulturen kan være roden til mange forskellige problemer med samarbejde, kommunikation,
trivsel og performance. Med et aktivt og dybdegående tag i jeres fælles kultur kommer I problemer i forkøbet og skaber
grobund for gode relationer. Add Value CorpCare sætter derfor trivsel, kultur og samarbejde på arbejdspladsen på dagsordenen. Gennem rådgivning og dialoger sikrer og genopretter vi det gode arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads.

Add Value CorpCare er relevant, når I oplever:
• Reduceret performance hos en medarbejder eller et team
• Individuelle adfærdsændringer, fx aggressiv adfærd
• Dårlig stemning og et stigende konfliktniveau

• Problemer med den interne kommunikation
• Opsigelser grundet fx arbejdsklima, kemi eller ledelse
• En stigning i antallet af sygemeldinger og fravær

Aktiviteter i Add Value CorpCare

Eksempler på aktiviteter:

Vi tilbyder en række aktiviteter, som ledere og medarbejdere kan gøre brug af ved behov. Samtidig har I som virksomhed et neutralt og professionelt sted at hente hjælp til
at få løst problemer.
Add Value CorpCare inkluderer altid en telefonisk hotline i
tiden 7-22 alle ugens dage.

Teamoptimering
Proces, der hjælper et team til at fungere bedre sammen

Spotundersøgelse
Undersøgelse af 1-2 emner med ledelsens bevågenhed

Foredrag og kurser
Fx om stresshåndtering eller konfliktløsning

Ledelsesrådgivning
Rådgivning og hjælp til at håndtere ledelsesdilemmaer

Honorar
1:1 samtaler á 1 times varighed
Oplæg, foredrag og kurser

Timepris .... kr. 2.000
Pris pr. ½ dag ... kr. 15.000

			
Klippekort á 10 x 1,5 times sparring

Pris pr. 1 dag ... kr. 25.000
Pris ... kr. 20.000

Alle priser er ekskl. moms, lokaleleje og forplejning, men dækker
både forberedelse og materialer med undtagelse af evt. tests.

Stresshåndtering
Sparring i forbindelse med stress på arbejdspladsen

Konfliktmægling
Proces til at finde en fælles løsning for to uenige parter

Personlig samtale
1:1 samtale med en erfaren rådgiver inden for fx coaching,
ledersparring, konfliktrådgivning eller stress
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