Persoonlijk Leiderschap

Algemene informatie
Doelgroep


Leidinggevenden/managers die zich verder willen ontwikkelen in hun leidinggevende kwaliteiten.



U wilt uw persoonlijke waarden en kwaliteiten leren (h)erkennen, uitbouwen en in praktijk brengen.



U wilt inzicht krijgen in uw eigen leiderschapsstijl.



Samen met de andere deelnemers wilt u elkaar inspireren/motiveren en u andere, effectievere en nieuwe
vormen van communicatie, interactie en leidinggeven eigen maken.

Investering
Voor de training Persoonlijk Leiderschap investeert u € 2950,-. Dit bedrag is exclusief BTW,
inclusief persoonlijkheidstest, cursusmap en materiaal, koffie/thee, lunchbuffet en certificaat.

Duur
Zes dagen – 9.00-16.00 uur

Aantal deelnemers
Bunt Groep is gerechtigd de training bij een te laag aantal aanmeldingen te annuleren.

Locatie
Regio Barneveld/Ede/Veenendaal

Startdata
Voor de startdata verwijzen wij u naar het trainingsoverzicht op onze website: www.buntgroep.nl.

Inschrijven
U kunt zich inschrijven via onze website: www.buntgroep.nl.
Di. 22-09-2015
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Persoonlijk leiderschap in zes maanden is een uitdagende en praktische leiderschapstraining voor
leidinggevenden/managers. Effectief leiderschap en de ontwikkeling van uw leidinggevende kwaliteiten staan
centraal in deze training.
U leert uw persoonlijke waarden en kwaliteiten te (h)erkennen en uit te bouwen, en brengt opgedane inzichten
direct in de praktijk. U verkrijgt inzicht in uw eigen leiderschapsstijl. De deelnemers inspireren en motiveren
elkaar en maken zich andere, effectievere en nieuwe vormen van communicatie, interactie en leidinggeven
eigen.
Kijk voor meer informatie op de achterzijde van deze flyer.
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Persoonlijk Leiderschap

Doel
Uw dagelijks functioneren als leidinggevende verbetert doordat u:
 uzelf beter leert kennen;


uw kennis verdiept;



concrete vaardigheden ontwikkelt;



uw talenten en valkuilen onderzoekt;



uw eigen stijl hanteert en zo een professioneel manager en effectief leider wordt;



een betere balans vindt en houdt en zo onnodige stress voorkomt;



…

Als u uzelf in één van de bovenstaande punten wilt ontwikkelen dan bieden wij u de Persoonlijk Leiderschap
Training aan!
De Training Persoonlijk Leiderschap kenmerkt zich door de afwisseling van theoretische inzichten en
praktijkgerichte opdrachten. Het trainingsprogramma is zo opgezet dat u met en van elkaar leert.
De docenten beschikken over theoretische kennis en didactische vaardigheden. Ze zijn enthousiast en hun
betrokkenheid werkt inspirerend en dit zorgt ervoor dat de deelnemers met plezier aan hun eigen toekomst
werken.

Tot slot
Deze training is ook in maatwerkverband of in-company te volgen. Heeft u vragen en/of opmerkingen,
dan kunt u contact met ons opnemen door te bellen naar 0318-83 02 26, of door een e-mail te sturen
naar info@buntgroep.nl.
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