Susannes Blog
Jeg har oprettet en blog på LinkedIn og på www.teglkamp.dk. Her bringer jeg korte personlige
indlæg om mine oplevelser, holdninger, tanker og refleksioner om ledelse og personlig udvikling.
På bloggen kan du eksempelvis læse følgende indlæg:

Det er et stort tab, at du rejser!
Det kom som et chok for virksomheden, at hun sagde op. Den havde de ikke lige set komme.
De forsøgte at overtale hende til at blive alligevel ved at tilbyde både mere i løn og en større
stilling. Men nej tak – beslutningen var taget.
Ovenstående leder fortalte med et let bittert anstrøg i stemmen, at nu hvor hun havde sagt
op, var der ingen grænser for, hvor stort et tab det var for virksomheden, at hun rejste. Den anerkendelse ville have betydet rigtig meget
for hende, mens hun kæmpede med store udfordringer og lange arbejdsdage. Måske havde anerkendelsen det mindre interessant for
hende at kigge sig om efter et nyt job uden for virksomheden.

Husk at give anerkendelse i dagligdagen
Det er desværre ikke sjældent, at virksomhederne, først når medarbejderen er på vej ud af døren til et andet job, kommer i tanke om,
hvor god en medarbejder, de nu er ved at miste. Og så er det i langt
de fleste tilfælde for sent.
Husk derfor at give dine medarbejdere anerkendelse i dagligdagen –
når medarbejderen har gjort noget anerkendelsesværdigt.

Undgå at der går inflation i anerkendelsen
Undgå at falde i den grøft at strø om dig med anerkendelse hele tiden og nærmest som en
automatreaktion, når medarbejderen blot har udført det arbejde, han eller hun er ansat til. Der
kan også gå inflation i anerkendelse og så har det ingen effekt i forhold til medarbejderen. Hvis
den dovne medarbejder får lige så meget anerkendelse som den flittige og dygtige medarbejder, kan det nærmest have en demotiverende effekt i forhold til den gode medarbejder.
Selvom du har udøvet anerkendende ledelse undervejs, kan det selvfølgelig godt være, at den
gode medarbejder alligevel på et tidspunkt skal prøve noget andet. Så er der ikke andet end at
ønske medarbejder held og lykke med det nye job og glæde dig over, at det i hvert tilfælde
ikke var på grund af din manglende anerkendelse, at medarbejderen rejser.

Karriereudvikling - personlig sparring
Vil du gerne skifte job, finde ud af, om du sidder i det rigtige job
eller udvikle dig i dit nuværende job? Trænger du til at få rusten
banket af i forhold til jobsøgning? Vil du gerne øge dine muligheder for at træffe det rigtige valg? Så kan det være en rigtig god
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idé at sparre med en person, som ikke er en del af din hverdag.

Enkelttimer
Du kan vælge karriererådgivning på timebasis, hvis du har en helt konkret problemstilling du
gerne vil have sparring på. Det kan være, at du kun har brug for en enkelt time eller to.

Et karriereudviklings forløb
Du har også mulighed for at indgå i et på forhånd tilrettelagt karriereudviklingsforløb. Normalt
strækker et forløb sig over 4 gange og varer i alt 5 timer. Mellem hvert møde vil der være en
form for hjemmearbejde. Forløbet tilrettelægges efter dit behov.
Læs mere på www.teglkamp.dk eller kontakt os på mail info@teglkamp.dk eller på tlf.: 4822
1141.
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