Decision Dynamics Beslutsstilsmodell™
Certifiering

Varför skall du certifiera dig?

Praktisk Certifieringsträning

Du får:

Beslutsstilsmodellen belyser hur personer skiljer sig åt i hur vi
tänker, fattar beslut och kommunicerar med andra, samt hur
detta förändras under press. Unikt för Beslutsstilsprofilen är att
den inte bara visar vårt medvetna interaktiva beteende utan även
visar hur vi agerar när vi inte är självmedvetna, vår operativa stil,
till exempel när vi arbetar själva eller blir fokuserade på en
uppgift.



Kunskap om marknadens
bästa modell och verktyg för
beslutsfattande och
kommunikation



Tillgång till verktyg som
belyser och inspirerar till utveckling



Plattform för effektiv
utveckling av ett
engagerande ledarskap



Stöd för effektivare
teamwork

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.

Identifiera och utveckla talanger
Baserat på världens mest omfattande studie av ”the Leadership
Pipeline”, som vi publicerade i Harvard Business Review, har vi
identifierat tydliga skillnader i framgångsrikt ledarskap på olika
nivåer. Kärnan var Beslutsstilsmodellen och dess unika förmåga
att både förklara och förutsäga framgång. Under mer än 10 år
arbetade vi med att omsätta denna kunskap till verktyg hos
Korn/Ferry International, världens största Executive Search
företag. Nu kan du använda dessa verktyg för att identifiera
talanger, hjälpa ledare att bli effektivare i sin nuvarande roll samt
inte minst bli redo för nästa steg!
Framgångsprofiler för ledare på olika nivåer!
Beslutsstilsmodellen tar fasta på att olika ledarskapsprofiler krävs
på olika nivåer och vilka utmaningar ledare ställs inför när man
skall förflytta sig från en nivå till en annan. Den fokuserar speciellt
på hur ledare:
tänker, fattar beslut och kommunicerar med andra, samt hur
detta förändras under press
klarar att hantera komplexitet inom olika områden av sitt
ledarskap
använder sitt emotionella register för att samverka, påverka
och kommunicera med andra.
Du får metoder för att öka personers självinsikt i hur de beter sig
och hur detta påverkar deras omgivning. Du kommer också att
kunna ge direkt stöd i att förändra beteenden. Metoden är även
mycket effektiv för att förbättra gruppers prestation och stärka
personkemin mellan människor. Certifieringsutbildningen ger dig
rätt att ge återkoppling på samtliga profiler:
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Beslutsstilsprofil
Utvecklingsrapport
Komplexitetsmotivation
Emotionellt beteende
Grupp och team

Utbildningen består av interaktiva föreläsningar kombinerade
med praktiska övningar. Diskussioner och utbyte av erfarenheter
är ett väsentligt inslag i träningen och du som deltagare ges
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 HR-medarbetare, coacher, chefer med
personalansvar samt personal- och organisationskonsulter.
Certifieringens längd är 3 dagar.
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