Az Időutazó Vezető
a csapatszellemmel
és az
összetartozással
küzd

A szituáció
Kulcsproblémák
A 2. vezetői kihívás gyökere az
összetartozás hiánya. A személyes
találkozások hiányában az emberek
úgy érzik, hogy elszakadtak a
csapattól, a vezetőjüktől és a vállalattól
egyaránt.
Ez azt eredményezi, hogy az emberek
távolságtartóbbak és kevésbé nyíltak
önmagukkal kapcsolatban. Kevesebb
információval rendelkeznek egymásról,
legyen szó akár a munkáról, akár a
magánéletről.
Nincsenek kellemes, közös emlékeik
vagy történeteik a közelmúltból,
amelyekből töltődhetnének, és
amelyek erősítenék a kapcsolatukat.
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Tanácsaink
vezetők számára
Segíts az embereknek újra
összekovácsolódni!
A csapaton belüli megfelelő információáramlás biztosítása
A személyes kapcsolatok kiépítése vagy újjáépítése a csapaton belüli
zökkenőmentes információáramlással kezdődik. Biztos vagy benne, hogy a
csapat minden tagja a szükséges mértékben részt vesz a belső
kommunikációban? Megfelelőek számukra a kommunikációs csatornák és
annak gyakorisága?
Rendszeres, informális csapatmegbeszélések szervezése
A formális kommunikáció mellett sok vezető nem tulajdonít elég jelentőséget
a távoli vagy hibrid felállásban tartott informális találkozóknak. Az ilyen
összejövetelek vagy személyes találkozások az irodában természetesek - most
tudatosan kell kezdeményezni őket. Nem számít, hogy online vagy offline, az
informális csapatmegbeszélések jelentősége hatalmas. A “Happy Hour” vagy
az Open Space megbeszélések tökéletesen megfelelnek ennek az igénynek,
ha pedig tovább szeretnéd erősíteni a csapatszellemet, szervezz csapatépítő
eseményt.
Találj időt az ünneplésre (munka vagy magánélet)
Volt valamilyen sikerélmény a csapatban a közelmúltban? Egy kolléga
házasságot kötött vagy születésnapja van? Ünnepeljük meg együtt!
Fejezd ki hálád kollégáidnak
A hála fontos szerepet játszik az egyéni jólétben - mind az érzés, mind a hála
kifejezése fontos. Vezetőként ügyelj arra, hogy a hálát a csapattal való
minden interakcióban előremozdítsd. Hozz létre egy rendszeres KUDOS
gyakorlatot (akár a LinkedIn funkcióját is használhatod).
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Tanácsaink
HR szakemberek számára
Használd kreativitásod, és támogasd az
újonnan érkezők integrációját!
A legtöbb esetben a HR maga is rendelkezik tapasztalatokkal és
különböző megoldásokkal a csapatépítő eseményekkel kapcsolatosan,
amelyek online vagy hibrid környezetben egyaránt megvalósíthatóak. A
vezetők valószínűleg hálásak lesznek a kreatív ötletekért és a szervezet
segítségéért.
Nagyobb kihívást jelent az újonnan érkezők megfelelő integrálása egy
hibrid vagy távoli csapatba. Ezért a beilleszkedési folyamat kidolgozása
vagy az új normákhoz való hozzáigazítása döntő fontosságú.
És végül, de nem utolsósorban, a csapatvezetési készségek fejlesztését a
HR vagy külső szolgáltatók is támogathatják.
Hogyan segíthet a HR:
Viselkedj tanácsadóként - beszélj a vezetővel, vond be a
csapatot, és derítsd ki a problémákat kiváltó okot. Használd a
piacon elérhető diagnosztikai módszerek valamelyikét.
Hirdesd a csapatépítés erejét! Számos online és offline lehetőség
van, amelyek keveset, vagy egyáltalán nem is igényelnek
felügyeletet. Szükség esetén csatlakozhatsz facilitátorként.
Tekintsd át a meglévő integrációs folyamatot, és igazítsd azt az
online vagy hibrid csapatokhoz.
Szervezz vezetői készségekkel kapcsolatos tanulási lehetőségeket
a (távoli/hidrid) csapatirányításról.
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Hogyan segíthet ebben a
helyzetben a DEVELOR?
A korábbi évek során háttérbe szorult csapatépítő programok ma
újra virágzásnak indultak. A DEVELOR portfóliójában számos
offline és online csapatépítő megoldást kínálunk a rendezvény
céljától és a csoport méretétől függően.

CSAPATÉPÍTŐ
szolgáltatásaink

Minden csapatépítő rendezvényünket profi trénerek vezetik. A
szórakozás mellett a hatékony együttműködés kialakítására
összpontosítunk a csapattagok között, függetlenül attól, hogy
egy irodában vagy egymástól távol dolgoznak.
A résztvevők jó hangulatban, új eszközökkel és rutinokkal
felvértezve hagyhatják el a rendezvényt, melyek támogatják
mindennapi munkavégzésüket.
A csapatépítés előnyei:
●

●
●
●
●
●

A dinamikus tevékenységekben való részvétel erősíti a
csapatszellemet, fokozza az együttműködést és növeli a
pozitív energiát.
A lebilincselő történetek játékos tanulási élményt
nyújtanak.
A különböző formájú és nehézségi szintű kihívások ösztönzik
a kreativitást és a problémamegoldást.
A közös cél elérésére való törekvés támogatja a
csapatkohéziót és az együttműködést.
A megbeszélések támogatják a levont tanulságok
átültetését a napi gyakorlatba.
A közös szórakozás olyan kapcsolatokat hoz létre és mélyít
el, amelyek segítik a csapattagok könnyebb
beilleszkedését.
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Hogyan segíthet ebben a
helyzetben a DEVELOR?
Az egyének és a csapatok irányítása olyan kihívás, amelynek
különböző elemei, lehetőségei vannak a vezető számára. A
program a csapatfejlesztés fázisaira alapozva, a tagok egyéni
erősségeinek

és

a

tipikus

csapatszerepeknek

a

figyelembevételével, hozzáadott értékként olyan készségeket

Ismerd meg a

HATÉKONY
CSAPATVEZETŐ
képzést

nyújt, amelyeknek segítségével kialakítható egy hatékonyan
működő csapat.
A képzés főbb témái:
●

A csapatteljesítmény mérésének módszere

●

A csapatfejlesztés négy fázisa és a vezető szerepe az egyes
fázisokban

●

Tipikus csoportkonfliktusok és azok megoldása

●

Vezetői eszközök a csapatkohézió megteremtéséhez

Egy vállalathoz csatlakozni és új pozíciót kezdeni általában
izgalmas, de nem könnyű. Az első néhány hónap döntő
fontosságú a siker, valamint az új kolléga elkötelezettsége és
megtartása szempontjából. A munkavállalói életciklusban az

VIRTUÁLIS
ONBOARDING
szolgáltatások

onboarding különösen fontos szerepet játszik.

A távoli vagy hibrid üzemmódban történő munkavégzés még nagyobb
kihívást jelent a beilleszkedés során. A DEVELOR tanácsadói szívesen
segítenek a meglévő onboarding folyamat felülvizsgálatában és online
környezethez való igazításában, vagy egy új folyamat kidolgozásában,
amely megfelel a mai megváltozott követelményeknek.
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Tanulj és fejlődj
velünk!

Csatlakozz egy kiváló
nemzetközi
közösséghez közelgő
eseményeinken!
Kövess minket LinkedInen és
Facebookon!

Vedd fel velünk
a kapcsolatot
és segítsd
csapatod
tagjait, hogy
sikeresebbek
lehessenek!
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A DEVELOR egy nemzetközi tréning és tanácsadó vállalat, 28 éve
működik Magyarországon. Jelenleg 16 országban vagyunk jelen.
Megváltoztatjuk az emberek gondolkodásmódját, viselkedését és
rutinjait.

