Corona tider!
Hur säkerställer ni effektiviteten hos era medarbetare i
förändringen från kontor till distans?

Den reella verkligheten, få gånger i den mänskliga historien har människor runt om i världen
fått utstå samma öde och livssituation som idag. Den rådande Corona krisen har drabbat
världen på ett sätt som tidigare bara skådats vid ett extremt fåtal tillfällen. Då vi har varit
väldigt förskonade från dessa situationer är det en fråga vi behöver ställa oss själva? Har vi de
rätta verktygen för att klara av en sådan extrem krissituation i ett land som inte drabbats av
något liknande tidigare?
Finns det redskap inom eran organisation för att hantera alla de förändringar som Corona
innebär eller är det autopiloten som styr?
Vi på Agile Management Group har tagit fram ett koncept där vi kan hjälpa er att kartlägga:
•
•
•

Hur mår personalen i arbetssättsförändringen från kontor till distans?
Hur mår den permitterade personalen och hur påverkar permitteringen deras
fortsatta motivation i arbetet?
Hur mår ledarna i organisationen och mäktar de med personalfrågorna och sina
arbeten?

Vårat koncept består i att:
•
•

Undersöka hälsan hos personalen i er organisation. Denna undersökning består av 10
frågor som kommer att ligga till grund för kartläggningen.
Ge ett skräddarsytt webinarium där frågorna besvaras och utreds med koppling till
det mänskliga och det organisatoriska.

Detta kan ge dig och din personal möjligheten att återta välbefinnandet och därmed öka
produktiviteten och effektiviteten.
Det som särskiljer oss är vår beteendevetare Maryam Ghorban som är specialiserad inom
Neuroledarskap, Mänskliga Faktorer och Högpresterande teams. Hon har en bakgrund i
stresshantering samt riskberedskap och arbetat under de senaste åtta åren med att skapa
välbefinnande och högpresterande team, individer samt organisationer. På Agile
Management Group är Maryam konsult i kommunikation, ledarskap samt ACT, Acceptance
and Commitment Therapy. Med sin unika kombination är hennes bakgrund väldigt aktuell
inom dagens rådande situation. Maryam kommer att facilitera er och eran personal i detta
arbete med att finna vägen till effektivitet.
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