ler
hop el
i
a
b
b
vi jo
op?
– Ska
igt ih
b
b
o
j
a
t
tt var
a
ha de
t
t
lä
r inte
Det ä
iska.
männ
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C OLIN MOON OC H A NGELA A HOLA

Om alla bara tänkte som jag!
– hantera olikheter på jobbet

Några punkter ur programmet:
• Vem har ansvaret för relationerna på jobbet?
• Vill du ha världens bästa kollegor? Vill du bli en själv?
• Hur kulturkrockar kan leda till utveckling istället
för svårigheter
• Hur lyckas vi i ett internationellt team?
• Hur får vi våra olika kommunikationsstilar att
fungera tillsammans?
• Konkreta tips för att förbättra kommunikationen
• Den ickeverbala kommunikationen
• Olika personer – olika bemötande
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Om alla bara tänkte som jag!
– hantera olikheter på jobbet
Nyutvecklad föreläsning med Colin Moon och Angela Ahola
Varmt välkommen
till en föreläsning
i två delar du sent
kommer glömma!

Föreläsning 1: Skulle du vilja ha dig själv som kollega?
Angela Ahola – Vill du ha världens bästa kollegor? Vill du bli
en själv? Möt Angela Ahola i en underhållande föreläsning om
beteenden på jobbet.
Humor och allvar blandas med fascinerande vetenskapliga fakta
om ditt och kollegornas beteende och varför vi beter oss som vi gör.
Angela beskriver vilka hysteriska utmaningar det innebär att vara
människa och hur du kan lyckas som kollega i din arbetsgrupp!
Den här föreläsningen passar alla som bättre vill förstå sig själva, sina
kollegor, sina kunder och samtidigt ha roligare på jobbet tillsammans!

3041 0129

Lära för Livet ger dig personlig arbetslivsutveckling.
Välfungerande individer och grupper leder till högpresterande
och välmående arbetsplatser. Låt förändringen börja hos dig,
dina medarbetare och dina chefer. Vi erbjuder föreläsningar
med de bästa föreläsarna. Till interna företagsutbildningar
och konferenser anlitar du vår förmedling för att boka talare,
utbildare och moderatorer.
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Angela Ahola är doktor i psykologi, talare, författare samt aktuell
med hyllade debutboken ”Konsten att göra intryck!”
Föreläsning 2: Interkulturell kommunikation – med andra ord!
Colin Moon – Colin föreläser om kulturella skillnader i allmänhet
och svenska egenheter i synnerhet.
Han vänder upp och ner på föreställningen om vad som ofta anses
vara normalt beteende i arbetslivet. En nyttig och rolig lektion för
de som oftast är övertygade om sin egen vanlighet och normalitet,
kommer du vara en av dem?
Colin belyser hur man kan tänka kring mångkultur, internationella
kundkontakter, ledarskap och mycket mer för att lyckas i dagens
multikulturella samhälle. Han kommer att dela med sig av sina
bästa råd och verktyg i hur man snabbt och lätt kan förbättra
kommunikationen på arbetsplatsen och i privatlivet!
Colin Moon är föreläsare, författare och kommunikationsexpert
med ett internationellt perspektiv, som talar om förståelse och
krockar mellan kulturer.

Hela föreläsningen hålls på svenska.

Lära för Livet i Sverige AB c/o World Trade Center
Teatergatan 19
411 35 Göteborg
Tel 08-796 60 30, 031-733 33 30
lfl@lfl.se www.laraforlivet.se

Har du frågor, är du välkommen att kontakta
Viktoria Hörnlund, viktoria.hornlund@lfl.se,
031-733 33 30.

Varmt välkommen!
Lära för Livet

Anmälan

Boka nu!

Begränsat antal platser.

Boka på www.laraforlivet.se.
08-796 60 30 eller 031-733 33 30
viktoria.hornlund@lfl.se
Bokningen är bindande, men biljetten går att överlåta.
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