Projekt Modig

Greppa förändring – om att
hantera förändringar på jobbet
Inbjudan till avgiftsfri föreläsning
med Christina Stielli
25 oktober 2019

INNEHÅLL
Föreläsning inom projekt Modig, 25 oktober 2019

Utan förändringar stannar
världen. Samma sak gäller
organisationer och människor.
Förändringar är helt enkelt
nödvändiga för att utvecklas.
Problemet är att vår hjärna inte alls
gillar dem. Förändringar tar massor
av energi och rör till vårt liv och våra
rutiner, oavsett om det handlar om
datasystemet, kaffemaskinen eller
arbetssättet. Kommer jag att gilla det
nya? Klara av det? Vad händer med
mitt jobb?

TID
Fredag 25 oktober 2019
kl. 13.45-16.

PLATS
Elite Park Avenue Hotel,
Kungsportsavenyen 36, Göteborg.

ANMÄLAN
Christina Stielli

Ingen kan förväntas älska alla förändringar, men vi måste hantera dem
och vi vill må bra under tiden. Både
som individer och som grupp.
Med spännande studier som visar att
Christina Stielli
vi till och med blir mer intelligenta av
förändring blir den här föreläsningen
en bra början för att förstå våra mekanismer och så smått börja tycka att
förändring faktiskt kan vara riktigt bra och kul!

Målgrupp
Föreläsningen vänder sig till chefer, ledningspersonal, projektledare,
digitaliseringsombud och samordnare, inom verksamheterna äldreomsorg
eller funktionshinder i någon av de kommuner som ingår i projektet.

Anmäl dig genom att klicka här. Ingen
avgift! Har du frågor kring anmälan,
kontakta kurs@goteborgsregionen.se.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
14 oktober 2019.

UPPLYSNINGAR
Karin Westberg, 031–335 53 88,
karin.westberg@goteborgsregionen.se

INTEGRITETSPOLICY
När du anmäler dig till en kurs registrerar
vi dina personuppgifter i våra administrativa program.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter: www.goteborgsregionen.se/
integritetspolicy

Tider för dagen
13.45 Registrering och fika
14.00 Inledning
14.15 Greppa förändring – en föreläsning om
att hantera förändringar på jobbet
Christina Stielli, författare, föreläsare
och organisationsutvecklare.

16.00 Dagen avslutas

Modig – Mer omsorg med digital teknik
Modig är ett projekt som syftar till att stärka kunskapsnivån inom digitalisering
bland medarbetare och chefer inom verksamheterna äldreomsorg och funktionshinder. Modig medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF).
De kommuner som deltar är Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille, Stenungsund
och Tjörn. Läs mer om Modig

www.goteborgsregionen.se

