INVEL, d.o.o., Trg mladosti 6, 3320 Velenje

PONUDBA PROGRAMA
za izboljšanje medgeneracijskega
sodelovanja v podjetju
NAMEN

S praktičnimi team building delavnicami do
boljšega medgeneracijskega sodelovanja in s
tem do večje učinkovitosti na delovnem mestu.
Izboljšati medgeneracijsko sodelovanje in s tem
omogočiti boljše sodelovanje med različnimi
generacijami

CILJI

-

-

-

KORISTI
ZA
PODJETJE

Omogočiti lažji in hitrejši prenos tihih znanj
in izkušenj, ki jih imajo starejše generacije
na mlajše;
vzpostaviti učinkovito komunikacijo;
naučiti se hitro in učinkovito reševati
konfliktne situacije,
spoznati prednosti in slabosti starejše in
mlajše generacije ter načine kako izkoristiti
te prednosti za boljšo učinkovitost na
delovnem mestu ter hitrejši in učinkovitejši
prenos znanj,
spoznati različne načine sodelovanja med
generacijami.

Zaposleni se naučijo kako združiti znanje in
izkušnje starejših ter zagnanost in nove ideje
mladih. Na ta način lahko dosežejo izredne
učinke, ki bodo pripomogli k doseganju dobrih
delovnih rezultatov in doseganju skupnih
zastavljenih ciljev v podjetju.
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PROGRAM

Program je sestavljen iz 3 praktičnih team building
delavnic:
Medgeneracijsko sodelovanje, konstruktivno
reševanje konfliktov in učinkovita komunikacija

v timu. Program narekuje aktivno timsko delo
in temelji na sproščenem vzdušju ter zabavi.

KRAJ in
ČAS
IZVEDBE

Delavnico lahko izvedemo pri vas v podjetju (npr.
sejna/konferenčna soba).
Trajanje: 3 x 3 ure
Velikost skupine: 10-16 oseb

VAŠA
NALOŽBA

Cena programa je odvisna od velikosti oziroma
števila skupin, kaj poskušate s programom
doseči in časovnim okvirom, ki ga imate na
voljo. Programe prilagajamo glede na želje
naročnika. Izpolnite kontaktni obrazec za
povpraševanje ali pokličite na spodaj
navedene kontakte. Na voljo imamo programe
za različne vrste proračuna.
Team building ni strošek, je investicija v vaše
zaposlene in podjetje.

Povpraševanje je zelo veliko zato si rezervirajte svoj termin čim prej!

Vodja programa:
dr. Selma Filipančič Jenko
0590 81 492
selma.filipancic@invel.si

Strokovna sodelavka:
Snježana Lekić, mag. posl. ved
03 587 40 42
snjezana.lekic@invel.si
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