ett nyhetsbrev från talent Sverige Ab, September 2012
I FOKUS: Team = Return on Investment

Nu kör vi igång igen och vi fortsätter
som vi började året – engagerat!
årets första halva har inneburit spännande coaching- och utvecklingsuppdrag för
oss med ledare och team i såväl internationella verksamheter i mellanöstern som företag,
kommuner och myndigheter i Sverige. Vi har utökat samarbetet med nya konsulter och
är nu delaktiga i ett antal större konstellationer med fokus på team - och individuell
ledarskapsutveckling samt näraliggande HRM-tjänster.

Nu laddar vi för en ny höst med ännu mer fokus på effekterna av väl fungerande teamarbete. Våra erfarenheter av verksamhetsåret handlar bland annat om att dra nytta av och
utveckla organisationernas förmåga att arbeta smartare i ett mer gynnsamt klimat och att
förstå betydelsen av mångfald i team och arbetslag.
Undersökningar från bland annat en av våra internationella samarbetspartners, Richard
Lewis Communications, visar att multikulturella team är de som dels lyckas bäst men också
sämst. Vi vet vad som avgör och fortsätter att träna modiga och resurssmarta team
för framgång och långsiktig hållbarhet.

“Excellent
wake up call
for the team”

Några citat från våra kunder

“Great session and workshop. The best that I´ve personally attended and experienced.
It made me very motivated and encouraged to not only do what I am expected to do in
my position and assignment, but also building a winning team” Regionchef, Dubai, UAE
“Jag har klarat av att ta kliv i livet och i min ledarroll som jag inte ens tänkt att jag skulle
kunna göra, men som visst gått att göra med hjälp av min coach. Finanschef, Stockholm
“Ni har förmågan att lyssna in på vad som skulle passa teamet just nu för att ta ett steg till”
Verksamhetsutvecklare, internationellt IT-företag

“The way the process
engages us is smooth
and impressive”
“Looking forward to
further interaction “Day one was
and work with you” such a huge

step for us”

frukostseminarium: Team = return on investment

Välkommen till ett av våra kostnadsfria frukostmöten kring teamutveckling.
Lär mer om hur du kan öka produktivitet och positivitet med upp till 25% på sex månader.
Datum: 10 oktober, 7 november eller 4 december. Anmäl dig till info@talent.se, för

mer information läs här (sidan 2).

Höstens fördelaktiga erbjudanden
• Professionell individuell ledarcoaching – 2 för 1.
• Teamcoaching med fritt Team Diagnostic Assessment.
• Culture Active Assessment inför förändringsprocesser.
• Train the trainer-program – utbildning i teamledarskap
• Relocation Coaching med kostnadsfritt Culture Active Assessment

Kontakta oss så berättar vi mer!
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Inbjudan till frukostseminarium
Har du ett team som jobbar hårt men där man inte trivs eller misstror varandra?
Har du ett team som har kul men inte levererar?
Har du ett team som har gått i stå och där folk ser sig om efter något nytt?
Har du ett team som stormtrivs och fungerar väl?

Vi tänkte väl det och…
Skulle du vilja få ut 25 % mer av ditt team inom sex månader – mätbart?
Skulle du vilja träffa likasinnade och diskutera högpresterande team?
Då är du välkommen på någon av våra kostnadsfria frukostseminarier kring
teamutveckling. Du kommer få ett smakprov på hur vi arbetar och ta del av
process, metodik, verktyg och internationella referensfall.
Datum: 10 oktober, 7 november eller 4 december
Tid: Kl 7.30-9.00
Plats: Talent Sverige AB, Lästmakargatan 3, 2 tr Stockholm
T-bana Östermalmstorg/Birger Jarlsgatan
Anmäl dig till info@talent.se, för mer information läs här (nästa sida). Välkommen!
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Forskning av bland andra Jon Katzenbach och Douglas Smith har visat att team når
längre än enskilda individer och att framgångsrika team kommer vara en avgörande
framgångsfaktor för högpresterande organisationer i framtiden. Dessa slutsatser stöds
på senare år också av bland andra Dr. Susan Wheelan, John Gottman, Marcial Losada och
andra relationsforskare.
Talent Sverige AB har de senast 7 åren arbetat som startegiska partners till en av de
ledande verksamheterna i världen när det gäller teamutveckling, Team Coaching International Inc.
Med Team Diagnostic Assessment™ och utvecklingsmetodiken från Team Coaching
International har vi under det senaste året assisterat bland annat flera team inom den
svenska vårdsektorn, en affärsbanks ledarutvecklare såväl som ledningen för ett globalt
telekomföretag i mellanöstern. Metodiken är globalt och mångkulturellt förankrad.
Team Diagnostic Assessment™ kan idag genomföras på över 20 språk vilket gör
instrumentet och metodiken idealiska i mångkulturella och internationellt verksamma
företag och organisationer. Vi arbetar upplevelsebaserat och vi vill gärna visa ett
smakprov för dig och dina branschkolleger.
Du är därför välkommen till någon av våra frukost- och informationsträffar om
teamcoaching där vi presenterar process, metodik, verktyg, internationella referensfall
och våra erbjudanden.
Vi vill samla personer som dig, som vi tidigare varit i kontakt med på olika sätt, för
inspiration och erfarenhetsutbyte kring hur man skapar uthålliga, inspirerade och
högpresterande team. Vi kommer också att diskutera vilka teambeteenden och kulturfaktorer som avgör vilka team som är verkligt effektiva och lönsamma.

