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Teamkompassen™

Varför arbeta med
Teamkompassen?
Den ger dig:


Praktisk vägledning för att
göra teamarbetet mer
motiverande, utvecklande
och måluppfyllande



Analys av hur teamet är
sammansatt och hur
medlemmarnas olika styrkor
kan kombineras på effektiva
sätt



Svar på frågorna:
- Vem skall göra vad?
- Hur ska det göras?
- Vilka spelregler ska gälla
inom teamet?

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.

Skapa effektivare team
Teamkompassen är en dynamisk
metod som hjälper oss att skapa
effektivare team. Den visar
teamets sammansättning utifrån
hur varje medlem bidrar till
teamets mål.
Teamkompassen ger en snabb bild
av styrkor som kan utnyttjas och
eventuella utvecklingsområden att
arbeta med i teamet för att nå
bättre resultat.
Utgångspunkten för
Teamkompassen är Jungs teori
om personlighetstyper. Den
används tillsammans med
individens JTITM eller MBTI® profil
och ger därmed ett extra värde eftersom den enskilda profilen kan
användas som bas i team och grupputveckling. Teamkompassen
lyfter fram värdet av olikheter hos medlemmarna genom att knyta
an till olika roller och funktioner. Olika personlighetstyper får mer
eller mindre energi och är bättre eller sämre rustade att utföra
teamets olika arbetsuppgifter.
Teamkompassens arbetsbok innehåller bl a ett antal
reflektionsövningar som utförs individuellt och i grupp där teamet
och medlemmarna steg för steg arbetar sig fram till vad som kan
utvecklas och hur detta kan göras. Strukturen i boken hjälper dig
till en välfungerande metod i team och
grupputvecklingssammanhang.
Teamkompassens arbetsblad i storformat är ett komplement
till boken och kan användas för att åskådliggöra analyserna och
sammanfattningarna av de olika reflektionsövningarna under
grupprocessen.
En effektiv design kan vanligtvis vara att inleda med en Jungbaserad workshop där teamets medlemmar lär sig om de olika
personlighetstyperna och får sina egna typkoder. Därefter kan en
eller flera workshops inplaneras med hjälp av strukturen i
Teamkompassens arbetsbok.
Decision Dynamics erbjuder en ½ dags
påbyggnadsutbildning för dig som vill lära dig att använda
arbetsboken och få ut det mesta möjliga av Teamkompassen.

Decision Dynamics är ledande inom lösningar
för ledarskap och talent management. Vi
hjälper organisationer och ledare att lyckas i
en dynamisk värld genom att fatta smartare
personalbeslut, vilket skapar ett starkare
engagemang och överlägsna resultat.
Vårt vetenskapliga angreppssätt bygger
på mer än 40 års kvalificerad forskning och
praktisk användning i organisationer. Våra
kunder har använt våra produkter för att
bedöma, välja och utveckla miljoner chefer
och medarbetare över hela världen.
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