Se želite pripraviti za vstop v
novo, še bolj uspešno leto?
Izkoristite čas,
ki je še ostal do konca leta,
in popeljite vašo ekipo do
DELOVNE SREČE.
Če načrtujete team
building, interno
izobraževanje,

motivacijsko srečanje ali
pa vaša ekipa preprosto
potrebuje dodatno
spodbudo na poti do
uspeha …

...potem je
delavnica
Srečni pri delu
prava odločitev!

4 urna delavnica po meri vaše organizacije,
na kateri bomo skupaj poiskali odgovore na vprašanja, kot so:

- kaj je delovna sreča,
- zakaj bi morala biti način življenja,
- kakšne koristi prinaša v organizacijah...
...in našli način,
kako postati in ostati srečen pri delu.
Delavnica je namenjena oddelkom, timom, projektnim skupinam ali pa
celotnemu kolektivu. Za novo zaposlene, za tiste z izkušnjami, za vodje,
za vse, ki želijo biti srečni pri delu.

SREČNI
PRI
DELU
- delavnica -

Vse potrebno, da boste bolj srečni, produktivni in uspešni, med drugim:
- TEMELJNO ZNANJE O DELOVNI SREČI,
- PREPROSTE IN PRAKTIČNE NASVETE ZA USTVARJANJE DELOVNE SREČE,

Kaj pridobite
vi in vaša ekipa?

KI JIH LAHKO PRIČNETE UPORABLJATI TAKOJ,
- NAČRTE ZA RAZVOJ SREČNEGA DELOVNEGA OKOLJA,
- ENERGIJO, MOTIVIRANOST IN VOLJO ZA DVIGOVANJE NIVOJA DELOVNE SREČE,
- BOLJŠE SODELOVANJE V EKIPI,
-ZABAVNO IN POZITIVNO IZKUŠNJO.

Ne glede na to ali ste startup, majhno, srednje ali veliko podjetje,
organizacija, javna institucija, združenje, …
vam bo delavnica koristila pri razvoju pozitivne organizacijske kulture.

Pot do delovne sreče se prične z delavnicami Palete znanj!
Z nami lahko svoje znanje tudi nadgradite:
- s treningi vodenja za več delovne sreče

- s programom Srečno podjetje,

Zato se povežite z nami:
+386 041 460 160 (Maja)
+386 041 562 521 (Petra)

- s serijo treningov in drugih aktivnosti, ki
razvijajo in nadgrajujejo pozitivno
organizacijsko kulturo.

Paleta znanj - ambasadorji delovne sreče
V Paleti znanj soustvarjamo delovno srečo
sistematično in usmerjeno, s povezovanjem
različnih področij managementa,
upravljanja človeškega kapitala,
komuniciranja in izobraževanja.
Petra in Maja sva prvi mednarodno
certificirani managerki delovne sreče v
Sloveniji. Delavnice izvajava
po mednarodno preizkušeni metodi
mreže Woohoo Inc.

info@paletaznanj.si
www.paletaznanj.si
Facebook/Linkedin: Paleta znanj
Instagram: paleta_znanj

