Decision Dynamics Karriärmodell™
Certifiering

Varför skall du certifiera dig?

Praktisk Certifieringsutbildning i Decision Dynamics
Karriärmodell™

Det ger dig:


Kunskap om marknadens bästa
modell och verktyg för
karriärutveckling och motivation



Konkreta verktyg för att öka
engagemang



Tillgång till verktyg som belyser
och inspirerar till utveckling



Plattform som kopplar samman
individ- och organisationsutveckling



Engagerande metodik som du
kan använda i er internutbildning, kick-offs eller andra
gruppaktiviteter

Decision Dynamics erbjuder:
Belysande profiler och rapporter om
individer och organisationer
Praktiska certifieringsutbildningar i våra
verktyg och metoder
Inspirerande kick-offs, workshops och
seminarier
Effektiva strategiska utvecklingsprogram
inom karriärutveckling för medarbetare,
coachande ledarskap och strategisk HR.

Karriärmodellen ökar förståelsen för hur människor skiljer sig åt i
sin syn på karriär och sina underliggande drivkrafter. Den visar
också i vilken utsträckning organisationer skapar utvecklingsutrymme och engagemang för olika medarbetare. Certifieringsutbildningen ger dig rätt att ge återkoppling på Karriärmodellens
profiler.
Målet med certifieringen på individnivå är att du skall få
kunskap kring Karriärmodellen och relaterade verktyg. Du får lära
dig att tolka profiler och genomföra återkopplingssamtal baserade
på dessa. Du lär dig även att ta fram jobbprofiler och använda
framgångsprofiler från Decision Dynamics databas för att jämföra
med personers Karriärprofiler, i urvals- och utvecklingssyfte.
Följande profiler och verktyg arbetar vi med under utbildningen:
CareerView™ Karriärprofil
CareerView™ Kultursyn
CareerView™ Passform
CareerView™ Matchningsprofil
CareerView™ Jobbprofil
CareerView™ Sammanvägd Profil
CareerView Utvecklingskarta™ (ingår ett ex i utbildningen)
CareerView™ Utvecklingskompetenser (ingår ett ex i utbildningen)
Individprofilerna används i samband med bemanning,
medarbetarsamtal, karriärrådgivning och coachning på alla nivåer
i organisationen samt i ledarskapsutbildningar. Även för kompetensförsörjning, successionsplanering och talent management.
Målet med utbildningen på grupp- och organisationsnivå är
att du skall få kunskap kring Karriärmodellen och dess tillhörande
verktyg för organisationsanalys. Du kommer att lära dig att tolka
karriärkulturanalyser och identifiera områden som stödjer,
respektive håller tillbaka, verksamhetens utveckling och
engagemang samt att presentera dessa resultat på ett intressant
sätt. Följande profiler och verktyg tränar vi på:
CareerView™ Motivationsundersökning
CareerView™ Karriärkultur
CareerView™ Kulturkarta
Grupp- och Organisationsprofilerna används i samband med
verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling. Även som stöd
för att utveckla engagerande utvärderings- och belöningssystem.
Undervisningen består av interaktiva föreläsningar kombinerat
med praktiska övningar. Diskussioner och utbyte av erfarenheter
är ett väsentligt inslag i träningen, där du som deltagare ges ett
stort utrymme att sätta din egen prägel på utbildningen.

Decision Dynamics är ledande inom metoder
och verktyg för strategisk personalutveckling
som syftar till att förbättra samspelet mellan
organisation och medarbetare
Vårt vetenskapliga angreppssätt bygger
på mer än 35 års forskning och praktisk
användning i organisationer. Metodiken har
redan använts för att utveckla mer än en
miljon medarbetare i hela världen.

Målgruppen är chefer med personalansvar, HR-medarbetare,
karriärrådgivare, studie- och yrkesvägledare samt personal- och
organisationskonsulter.
Certifieringsutbildningens längd är 3 dagar.
Decision Dynamics AB, Ideon Science Park, 22370 Lund
Tel: 046 181 530 Fax: 046-181 539 info@decisiondynamics.se
www.decisiondynamics.se

