
Effektivitet på riktigt!

Det är många som i dagens stressade arbetssituation svårt att fokusera och få saker gjorda. Ofta har
vi en arbetssituation där multipla ärenden/arbetsuppgifter löper parallellt samtidigt som vi tar

inkommande samtal, springer på möten och svarar på mail. Och många av oss ska prestera allt detta i
ett öppet kontorslandskap där vi stor del av tiden har störningsmoment och andra medarbetare att ta
hänsyn till. I en sådan miljö kan det vara svårt att prestera på topp och vara effektiv. Tankarna surrar i

huvudet och vi stressar från en uppgift till en annan och har svårt att slutföra och få något ur
händerna. 

Många bollar i luften

Att ta ett steg tillbaka och rensa tankarna kan vara det som räddar dagen i en stressad vardag.
En stund av reflektion för att se saker tydligare, ta kontroll över sina tankar och skapa en plan
för hur man går vidare. Efter en sådan stund kan dagen fortsätta med förnyat fokus och man

kan vara effektiv på riktigt.

Fokus - effektiv på riktigt

Coaching på jobbet

För att tillsammans med er skapa en arbetsmiljö där sådana andningshål är en del av vardagen
erbjuder Tydlighetsfabriken nu tjänsten "Effektivitet på riktigt!". En coach finns regelbundet

tillgänglig för er och erbjuder medarbetare i företagets lokaler en personlig coachningstid på 30-45
min. Coachen hjälper medarbetaren på konfidentiell basis att rensa tankar, få tydlighet i stunden,

planera sin dag och komma vidare.
 

Att regelbundet ta dessa minuter för att stanna upp och reflektera över sin arbetssituation skapar
effektiva medarbetare på riktigt och förebygger och förhindrar utbränning och sjukskrivningar.

Tjänsten är enkel att använda. Ni köper ett abbonemang på 6 eller 12 månader och bestämmer
tidsintervall (varje vecka, var 14:de dag eller månadsvis). Vi bokar sedan upp dagar enligt det

bestämda tidsintervallet då coachen kommer ut till er och spenderar dagen. 
Medarbetarna får boka in sig på en coachning eller komma på drop in tider. På den avsatta  tiden
tar medarbetarna upp det som är besvärande och blockerande just för stunden. Coachen leder

medarbetaren med hjälp av kraftfulla verktyg fram till tydlighet kring nuläge, önskat läge och
handlingsplan.

Hur går det till?

 
Som medarbetare kan man använda den personliga coachningstiden för att bl.a. rensa hjärnan och

få struktur på arbetsdagen, hjälp att komma vidare i ett ärende, stöd vid svåra beslut, hjälp med
prioriteringar, stöttning i konflikthantering, hjälp att hantera privata frågor som upptar

tankeverksamheten och stör arbetsron, komma igång med och slutföra komplexa arbetsuppgifter,
upprätta ett strukturerat arbetssätt, utveckla goda vanor, arbeta med målstyrning. Kort och gott - ett

stöd för att kunna vara effektiv på riktigt!
 

What's in it for me?

De mest framträdande vinsterna för organisationen av personlig coachningstid på jobbet
är mer fokuserade och effektivare medarbetare men följdeffekter såsom ökad trivsel på

jobbet, ökad lönsamhet samt tydligare kommunikation i arbetsgruppen kan
även förväntas.

Tydligare kommunikation
(inre och yttre)

Bättre på att planera sin
tid

Mer energi Mer stresstålig

Inre styrka Mer arbetsglödje

What's in it for us?

 
Tydlighetsfabriken 

 Tel: 0704137341
E-mail: sara@tydlighetsfabriken.se
 

Bli effektiva på riktigt - boka in ert abonemang
redan idag!


