UTVECKLINGSPROGRAM
Arbetar du med att förstå och hantera
komplexa situationer i organisationer?
Vill du förstå hur mänskliga system i
organisationer fungerar på djupet?
Arbetar du som organisationskonsult,
eller inom HR?
Vill du bidra till att skapa framgångsrika
hållbara arbetsgrupper och
organisationer?

NYTTAN
Du blir tryggare i din konsultroll och kan
erbjuda konsultationer med precision
på strategisk nivå med hjälp av en
systemisk lins.
Du bidrar till dina kunders / klienters
förmåga att skapa hållbara
organisationer som kan leverera
resultat.
Du skapar förutsättningar för att arbetsoch ledningsgrupper kan nå sin fulla
potential.
Du stimulerar kollegor och medarbetare
att ständigt utveckla sina roller i takt
med nya utmaningar.
Du gör skillnad för andra genom att
bidra med din kompetens.

WEBBMATERIAL

Deltagarna tillgång till ett webbmaterial
med alla de metoder / perspektiv som vi
kommer att arbeta med i Sauve. Det gör att

UPPLÄGG
Introduktion: Den 28 - 29 maj i
Stockholm. Introduktion i systemiska
metoder samt hur lärplattformen
fungerar
Workshop: Den 10 - 13 oktober, Sauve
Fokus på metoder och deltagarnas case
Uppföljning: Den 4 November,
Stockholm
Programmet omfattar 6, 5 dagar

METODER
Critical incident
Kraftfältsanalys
"Organisations - in - the - mind"
Skapa arbetshypoteser
Rollanalys
Systemiska designer avsedda på
påverka hela system eller kulturer i en
organisation

Marika Brandt Brune, Leg psykolog

BOENDE

organisations och gruppanalytiker, samt

vi kan fokusera på deltagarnas egna
utmaningar när vi är tillsammans.
Webbmaterialet består av filmer, text och
övningsuppgifter. Du kan arbeta när det
passar dig.

HANDLEDARE

Vi bor i den gamla medeltidsbyn Sauve och
bor där de gamla pilgrimerna en gång hade
sitt härbärge. Byn ligget mitt i vindistriktet
Languedoc och Roussillon.
http://www.oliven.nu/

specialist i organisationspsykologi.
Mikael Larsson , Diplomerad
psykosyntesterapeut, organisation och
ledarsapkonsult.
Elise Brune, Junior konsult, Administratör
Kontakta Marika Brandt Brune för mer
information eller anmälan till programmet.
tel 070 727 11 60, www.mbbc.se
mailadress: mbb.utveckling@gmail.com

KOSTNAD
Kostnad för programmet: 19.500 kursen
exklusive moms. Vilket inkluderar :
- Kurskostnad för 6, 5 dagar
- Tillgång till digitalt webbmaterial under
12 månader.
- Boende med halvpension i Sauve 3 dagar
inklusive frukost och lunch
- Utflykt till Sommeliers Matmarknad
( Resan till Sauve bekostas av deltagarna
själva ).
Sponsorer
Mbb consulting
Human Challenge

