VITAL – dialog og udvikling på arbejdspladsen
VITAL = Værdier+Inspiration+Teambuilding+Arbejdsglæde+Livskraft
Værdier: VITAL er bygget op om værdierne Troværdighed, Respekt, Retfærdighed, Helhed og
Kommunikation.

Inspiration: VITAL skaber fokus og giver inspiration til at udvikle arbejdspladsen.
Teambuilding: VITAL optimerer måden vi er sammen på gennem en dialogproces.
Arbejdsglæde: VITAL handler om at skabe arbejdsglæde på vores arbejdsplads.
Livskraft: VITAL handler om at skabe en arbejdsplads med energi, engagement, saft og kraft.
VITAL er et dialogværktøj til at udvikle vores arbejdsplads. VITAL har fokus på forholdet
mellem leder og medarbejder, forholdet medarbejderne imellem og den enkeltes eget forhold
til arbejdspladsen.
VITAL gennemføres som af en proces under anvendelse af dialog, et internetbaseret
spørgeskema, workshop og handlingsplan.
Du kan i øvrigt se hele spørgeskemaet på www.teglkamp.dk

Hvorfor VITAL?

Der er mange gode grunde til at arbejde med VITAL. Her skal nævnes nogle af de
væsentligste:
• VITAL er hurtigt, nemt og billigt at anvende
• VITAL er er med til at skabe livskraft og arbejdsglæde på arbejdspladsen
• VITAL sætter fokus på basale værdier, som er med til at skabe en god arbejdsplads
• VITAL giver mulighed for at involvere alle, skaber fællesskab og engagement
• VITAL sætter fokus på det væsentlige
• VITAL er handlingsorienteret
• VITAL giver mulighed for personlig refleksion
• VITAL skaber overskud hos den enkelte og på bundlinien!

Vælg mellem ”Gør det selv” eller ”Gør det sammen med konsulent”!

Hvis I har lysten, ressourcerne og kompetencerne til selv at køre processen, så er der ikke
noget til hinder for det. Vi har gjort det meget nemt og meget billigt for jer.
Hvis I omvendt gerne vil have, de fordele der er ved at trække en erfaren konsulent ind, til at
forestå hele processen, så er det også en mulighed. Det er i øvrigt også til en fornuftig pris!
Valget er jeres!

”Gør det selv”

Med ”Gør det selv” konceptet får I følgende:
• En lille drejebog med beskrivelse af konceptet og forslag til, hvordan I kan trin for trin
kan håndtere processen
• Adgang til at gennemføre en spørgeundersøgelse over internettet
• Hver deltager får en rapport med egne svar
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•

En samlet rapport med de indkomne svar. Som standard får I en rapport med en
grafisk fremstilling af de samlede besvarelser. I vil få rapporten i en Powerpointversion,
en wordversion og et excell regneark med alle dataene.

I har selvfølgelig også mulighed for at tilkøbe konsulentydelser samt ekstra services.

”Gør det sammen med en konsulent”

Med ”Gør det sammen med en konsulent” konceptet får I følgende:
• Et planlægningsmøde
• Introduktionsmøde, hvor konsulenten introducerer hele projektet for deltagerne
• Gennemførelse af spørgeundersøgelse over internettet
• Hver deltager får en rapport med egne svar
• En samlet rapport med de indkomne svar. Som standard får I en rapport med en
grafisk fremstilling af de samlede besvarelser. I vil få rapporten i en Powerpointversion,
en wordversion og et excell regneark med alle dataene.
• 1 heldags workshop ledet af konsulenten
• Et opfølgningsmøde

Pris
”Gør det selv”-konceptet kan gennemføres for en pris af:
8.000 kr. for de første 20 deltagere i spørgeundersøgelsen.
Herefter 100 kr. pr. yderligere deltager i spørgeundersøgelsen.
Få et særligt tilbud ved flere end 100 deltagere!
Rådgivning kan tilkøbes for 1.200 kr. pr. time.
Alle priser er ekskl. moms.

”Gør det sammen med en konsulent”-konceptet kan gennemføres for en pris af:
33.000 kr. for de første 20 deltagere i spørgeundersøgelse og i workshop.
Få en pris ved flere deltagere i spørgeundersøgelsen og/eller i workshoppen!
Alle priser er ekskl. moms. og udgifter til transport samt eventuelle udgifter til kursussted og
forplejning.

Konsulenter

Værktøj og proces udbydes i et samarbejde mellem Teglkamp & Co. og BusinessInnovator.
Processen vil blive gennemført af en konsulent fra enten Teglkamp & Co. eller fra
BusinessInnovator, såfremt du ønsker ”Gør det sammen med en konsulent”– løsningen.

Kontakt:

Kontakt for yderligere oplysninger:
Teglkamp & Co.
Tlf.: 4822 1141
Mail: vba@teglkamp.dk
www.teglkamp.dk

Teglkamp & Co.

eller



BusinessInnovator
Tlf.: 2462 1433
Mail: vba@businessinnovator.org
www.businessinnovator.org
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