Optimering ledarskap
2 dagars kurs för chefer och ledare
Det som är rätt för människan är rätt för verksamheten,
vilket bidrar till ökad lönsamhet, mindre sjukfrånvaro och
attraktiva arbetsplatser.

Kursledare:
Hans Mazolaqi

Energiologi Företag ger chefer och ledare konkreta verktyg och
arbetsmodeller för att utveckla medarbetare och hjälpa dem nyttja mer
av sin egentliga kapacitet. När den statiska potentialen frigörs påverkas
organisation och personal på ett fundamentalt plan som i sin tur sprider
sig som lönsamma ringar på vattnet i verksamheten och ut till de
människor som finns runtomkring.

Ägare och grundare av Energiologi. Hans har
arbetat med människor, företag och ledare i
mer än 30 år där Energiologi har gjort stor
skillnad för individer, familjer och
organisationer. Idag håller han kurser och
föreläsningar samt enskilda konsultationer.

Upplägg och innehåll
2 heldagar
•
•
•

www.energiologi.se
www.mazolaqi.com

•
•

Aryel Walett

•
•
•
•

Certifierad Energiolog, har arbetat tillsammans
med Hans och med människors personliga
växande sedan 1999. Aryel tillämpar
Energiologin i sitt koncept Stubbetid® för
chefer och ledare samt enskilda konsultationer
för privatpersoner och egna företagare.
www.stubbetid.se
www.aryel.se

Energiologi Företag – grunder, värdegrund och arbetsmetodik
Ledarskapets roller och funktioner
Inre ledarskapet
Arbetsmodell för att hjälpa medarbetare frigöra mer av sin
statiska potential
Arbete med din/er verksamhet konkret utifrån verkligheten,
fördjupning.
Hur integrera arbetssättet i organisationen, fördjupning.
Sammanfattning
Boken Inre ledarskapets A och O (av cert. Energiolog Aryel
Walett)
Möjlighet att boka till enskild konsultation i anslutning till
utbildningen
Kursavgift: 10 000 kr
Moms tillkommer

En arbetsplats där människor får utvecklas och växa i sig
själva är en arbetsplats där människor mår och fungerar bra.
Nästa kurs: 24–25 maj 2018 i Ystad
Anmälan till Aryel Walett senast 14 maj: aryel@stubbetid.se eller 0733-80 99 25
Anmälan är bindande.

Energiologi och Hans Mazolaqi i samarbetet med Stubbetid® och AB Walett
Snedgränd 3, 271 34 Ystad

0733-80 99 25

aryel@stubbetid.se

