TEAMUDVIKLING MED COASTZONE

OPDAG JERES POTENTIALE og bring

jeres team til et nyt niveau. Ny viden,
større forståelse og enkle værktøjer vil
vise, at jeres forskelligheder styrker
INFORMATION OM TEAMUDVIKLING
Når vi laver teamudvikling med jer, vil I med det samme opleve, at tiltagene virker i jeres hverdag.
I får en masse værdifuld viden med hjem, som I med fordel kan implementere i virksomheden. I
vil opleve en motivation og en velvilje, hvor I slet ikke kan lade være med at forankre de nye
værdier i jeres team. Vi brænder for at vise jer, at rigtig god teambuilding også er teamudvikling,
som kan føre til nye resultater i jeres hverdag.
EFFEKTIV LÆRING
Hos CoastZone har vi stor erfaring fra eventyr i både erhvervslivet, undervisning samt elite- og
ekstremsport. Vi kan derigennem give jer en lang række værktøjer til at arbejde med jeres
motivation, udvikling, målsætning, ressourceudnyttelse og udholdenhed m.m. Vi fokuserer på at
gøre det komplekse og indviklede enkelt og operationelt. I trygge rammer hjælper vi jer med at
flytte grænser – også uden det behøver at være grænseoverskridende. Vi arbejder ud fra jeres
forudsætning og hen mod en konkret målsætning.
GØR DET KOMPLEKSE ENKELT
Vi tror på, at alle i jeres team kan bidrage positivt i den proces eller udfordring, I står overfor, og vi
hjælper jer med at opdage og få udbytte af hinandens ressourcer. Afkastet af denne øvelse er
stort, fordi forløbet er håndgribeligt og mærkbart.
FORSKELLIGHEDER STYRKER
I teamudvikling arbejder vi med jeres personprofiler. Måske har I allerede fået udarbejdet profiler,
som vi kan arbejde videre med. Hvis ikke, kan vi tilbyde flere forskellige profiltyper, fx. DiSC, som
er et solidt og gennemtænkt værktøj, der er let at forstå og samtidig giver et enkelt grundlag for at
forstå den adfærd, der er i jeres gruppe.
FRA TEAM TIL HIGH PERFORMANCE TEAM
Vi tager udgangspunkt i High Performance Team teorien og arbejder med at udvikle jer til en
effektiv og dynamisk gruppe af mennesker, der yder maksimalt, tilpasser sig hurtigt og konstant
udvikler sig. CoastZone giver jer indsigt i den commitment, forståelse, respekt og motivation, der
kræves af alle i en gruppe for at blive et High Performance Team.
SPAR TID MOD MÅLET
Der sker noget magisk i et team, når nye kræfter tager ansvar. Når I sammen finder nye veje mod
målet, skaber I ro i teamet, gensidig tillid og tryghed. Sammen med os kan I blive et team, som i
høj grad skaber værdi for jeres virksomhed. Ved at lære at bruge nye ressourcer eller lade flere
løfte opgaverne, kan I spare enormt meget tid på vejen mod målet – uanset om I har arbejdet
sammen i 10 år eller 10 dage. Og tid er som bekendt lig med penge i vores moderne samfund.
KLAR TIL AT HØRE MERE OM TEAMUDVIKLING
TEAMUDVIKLING?
UDVIKLING?
Kontakt os på +45 70 77 00 77 eller info@coastzone.dk og få besøg af én af vores dygtige team
training managers. Vi glæder os til at høre fra dig.
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