
Vil du holde fast i gode medarbejdere? Og ønsker du at mindske både
sygdom og stress på arbejdspladsen? Så skal du holde succesfulde
medarbejderudviklingssamtaler. Ganske enkelt.
 
MUS forudsætter et fælles ansvar mellem medarbejderen og dig som leder til at
finde ud af, hvilke evner I ønsker, der skal i spil: Hvilket produkt skal leveres?
Hvilke evner har medarbejderen i forvejen, og hvordan kan medarbejderen udvikle
sig? Den succesfulde MUS sikrer en tydelig sammenhæng mellem
arbejdspladsens mål/strategi og medarbejderens kompetencer. 
 
For at kunne afholde en god MUS er det vigtigt, at lederen er tydelig ift. rammen og
selve indholdet af det, der skal holdes MUS om. Det kan lyde banalt, men det har
stor indflydelse på samtalens output. Du skal som leder forholde dig til og
tydeliggøre, hvilke konkrete mål og/eller strategier, som arbejdspladsen har.
Samtidig skal du identificere de funktioner, medarbejderen har, der muliggør, at I
sammen kan nå arbejdspladsens mål.
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På kurset får du konkrete værktøjer til at mestre processen i at
forberede dig, afholde og følge op på MUS. 
 
Undervisningen tager udgangspunkt autentiske cases fra
erhvervslivet, hvor der er rig mulighed for, at du og de øvrige
kursister kan dele egne erfaringer om afholdelse af MUS.  
 
Vi koncentrerer os om processerne før, under og efter MUS. Du får
teoretisk viden og praktisk erfaring i, hvordan du forbereder dig op
til samtalen, du lærer at benytte forskellige samtaleteknikker under
samtalen, og du får indblik i, hvilke strategier du kan bruge
efterfølgende til at følge op på samtalen med medarbejderen.
 
Efter kurset er du bl.a. i stand til at:

Kurset forløber over 2 dage. 
Den samlede pris for kurset er 5.397 kr. Prisen dækker
undervisning, undervisningsmateriale, samt let morgenmad, frokost,
snacks og the/kaffe.

skabe en tydelig sammenhæng mellem MUS og
arbejdspladsens mål og strategi.
 
effektivisere samtalen ved brug af spørgeskemaer.
 
sikre medarbejderens trivsel og engagement på
arbejdspladsen.
 
føre en motiverende samtale, hvor du formår at gøre
medarbejderen til aktør på arbejdspladsen.
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