Känna till sin styrka
= ENGAGEMANG x6
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Framgång byggs på
STYRKOR,
inte med fokus på
tillkortakommanden.
____
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UTVECKLING
BASERAD PÅ
STYRKA.
Engagemang och prestation baserat på forskning

Vad skulle hända om vi fokuserade på våra styrkor snarare än våra
tillkortakommanden? Det har Gallup tagit reda på och de såg att
engagemanget ökade, kunderna blev nöjdare och lönsamheten
steg. Det är inte fel att känna till sina svagheter och hantera dem,
men största möjligheten till framgång ligger i att använda våra
naturliga talanger. CliftonStrengths baseras på flera decenniers
forskning och idag har 23 miljoner använt sig av deras metod.
Vi är alla unika, vi har olika talanger. Därför behöver vi inkludera
olikheter för att skapa starka partnerskap. När vi förstår och
uppskattar varandras olikheter kan vi växla upp och leverera målen
smidigare, medan vi har roligare. CliftonStrenghts identifierar era
unika talanger kombinerat av 34 olika teman. Sannolikheten att du
skall få samma konfiguration som kollegan på dina Top-5 styrkor är
1/33 miljoner. Effekten av att introducera ett styrke-baserat synsätt
har robust data och dokumentation av Gallup under decennier.
Tillsammans når vi längre.

Att bli uppskattad,
känns som belöning
likvärdig med
löneökning.
____

ERBJUDANDE:
När du bokar
styrkeutveckling
innan 10/9 får du
varannan rapport
gratis
____
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HUR VI STÄRKER DITT TEAM
Vi utgår ifrån ditt nuläge och anpassar upplägget efter ert behov. Men på ett övergripande plan
jobbar vi så här:
1. Vi startar med vad som skall åstadkommas och definiera målet för verksamheten.
2. Alla i teamet gör testet CliftonStrengths.
3. Teamledaren får personlig genomgång av sina Styrkor i ett coachande samtal. Sen reflekterar
vi över teamets unika förmågor och lägger upp en plan. Total 3 coaching-tillfällen.
4. Individuell coaching av alla som har gjort testet, för att riktigt förstå vilka talanger man har.
5. Team-övning. Detta kan göras i allt från en halv-dag, till heldag eller under en period av dagar.
a. Uppskatta olikheter
b. Vem är jag – vem är du
c. Hur vi använder styrkorna för att nå vårt mål

VAD DU FÅR MED DIG
En personlig profil på din unika sammansättning av styrkor. Sannolikheten att två personer får
samma konfiguration av Top-5 styrkorna är 1/33 miljoner!
Coachande råd på hur just du kan bli ännu mer framgångsrik och hur du applicerar din talang för att
nå målen tillsammans med andra.
En karta över teamets alla talanger.
En fantastisk upplevelse som stärker individen och teamet
Ökat engagemang och produktivitet i verksamheten.

Re-Engineering Performance Management, Learn why traditional performance management
systems are being disrupted, and how to improve them at your organization.
https://www.gallup.com/workplace/238064/re-engineering-performance-management.aspx
Denna forskningsrapport, innehåller:
• intervjuer av toppforskare
• en utvärdering av Gallups världskända databaser med mer än 60 miljoner anställda
• åsikter, råd och feedback från hundratals ledare, chefer och anställda från hela världen
• storskaliga metaanalyser från forskare utanför Gallup, som innehåller hundratals studier om
målsättning, feedback, engagemang, individuella skillnader och kompetenser

