Inbjudan SCARF® workshop
- MOTIVATION OCH FEEDBACK UTIFRÅN HJÄRNANS PRINCIPER!
VÄLKOMMEN på en workshop som bygger på hjärnforskning och som ger dig nya insikter om de
biologiska och kemiska drivkrafter som styr oss på jobbet.
SCARF® är en forskningsbaserad ledarskapsmodell som bygger på den senaste forskningen inom
kognitiv neurovetenskap. Modellen har väckt stort intresse runt om i världen och lett till att många
sanningar om ledarskap nu börjar ifrågasättas, bland annat menar forskare att synen på feedback
behöver omprövas.
SCARF® utgår från hjärnans principer och skapar ökad medvetenhet om hur människor fungerar och
agerar. Du får ökad medvetenhet om hur hjärnans behov påverkar förmågan till samarbete, kreativitet
och produktivitet, och verktyg som gör att du kan få människor att växa och ta större ansvar.
Modellen tillhandahåller ett neurologiskt ramverk för att arbeta med de förhållningssätt och
beteenden som leder till ökad motivation, och ger dig konkreta och användbara verktyg som hjälper
dig att ge feedback på ett sätt som får människor att vilja utvecklas.
Workshopen är baserad på den senaste neurovetenskapliga forskningen, och ger dig som ledare
kunskap om hur du skapar förutsättningar för dina medarbetare att vara i ett tillstånd där de är
förändringsvilliga, kreativa och har lätt för att fokusera och samarbeta med andra.
Teori varvas med reflektioner och arbete i grupp. Alla metoder och verktyg är användbara i din egen
vardag – på köpet växer du som människa.

Datum: onsdag 5 september 2018, kl. 13.00 – 16.00.
Plats: Actea Consulting, Stora Badhusgatan 18-20 i Göteborg.
Kostnad: 1 800 kr per person inkl. material (moms tillkommer).
Workshopledare: Maria Tornberg, certifierad på NeuroLeadership Institute i USA.
Anmälan: maria.tornberg@actea.se
Antalet platser är begränsat.

VARMT VÄLKOMMEN på en workshop som kommer att förändra din syn på ledarskap och ge
dig nya metoder för att arbeta med feedback, motivation och förändring.

Vi bjuder på fika!

