Earhearts hållbara teamerbjudanden!
Team som presterar över förväntan och levererar i tid,
på budget med bibehållen arbetsglädje!
Vi har lång erfarenhet och unika metoder och verktyg för att arbeta med de frågeställningar som är typiska för
många företag. Vi arbetar t ex. med;
Ny VD el teamledare alt. helt nytt team för att snabbt får igång samarbetet.
Här handlar det om att svetsa ihop samarbetet i teamet, få upp alla ev. frågeställningar på agendan och få koll
på möjliga falluckor som finns för att snabbt få igång teamets arbete med att föra bolaget/organisationen
framåt.
Nystartade verksamheter med flera delägare.
Här arbetar vi med att lägga en grund för långsiktigt hållbart samarbete och på så sätt skapa de bästa
förutsättningarna för tillväxt och expansion.
Entreprenörers expansionsutmaningar.
Här kan vi stötta vad gäller utmaningar både den egna rollen, ledningsgruppen, nyckelpersoner, ägare etc.
Verksamheter som ska vidare till nästa steg.
Här hjälper vi bolagen i att ta fram den nya visionen, sätta målen och ta fram strategin för att nå dit. Vi ser till
att det finns en gemensam bild av vad detta steg kommer att innebära och vilka krav det ställer på Ägare,
Styrelse, VD, Ledning, etc.
Team som kört fast.
Vi hjälper dem att komma loss och finna sätt att samarbeta för att effektivt nå organisationens mål och finna
arbetsglädje.
Ägarskiften i bolag, t ex i samband vid generationsskiften.
Vi stöttar och lägger en grund tillsammans med de personer som ska sluta och de som ska ta över för att skapa
bra förutsättningar för att skiftet ska bli smidigt och längsiktigt hållbart.
Vi kan arbeta med:
-

VD individuellt
Ledningsgrupp
VD/ägare/styrelse
Styrelser
Partners/ägare
Team
Chefer
Kund/Leverantör

Vår fokus i sättet att arbeta är en kombination av utbildning, assessment och upplevelsebaserad inlärning,
coaching individuellt och i team samt reflektion för att på olika sätt direkt koppla metoder och verktyg till den
egna verksamhetens verklighet.
Mätbarhet: Vi har ett Team assesment som vi använder för att kunna mäta den utvecklingen som teamet
genomgår under vårt arbete tillsammans. Vi har även en ROI process som vi kan koppla till vårt arbete. I vårt
senaste projekt fick kunden ett ROI på 43%!
Vi finns i dagsläget representerade i Sverige men vi har samarbeten med ett antal internationella bolag inom
organisations- och förändringsarbetes branschen. Detta gör att vi kan ge våra kunder en internationell täckning
om så skulle behövas. Våra samarbeten håller oss även uppdaterade om nyheter både vad gäller internationell
forskning och nya metoder.
Vi brinner för att våra kunder ska få en stor affärsnytta av att jobba tillsammans med oss!

