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Velkommen til MG-UDVIKLINGs nyhedsbrev.
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BOOST i VækstModellen
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MG-Udvikling udvikler sig hele tiden, og med dette nyhedsbrev, vil vi holde dig orienteret herom, ligesom vi
vil fortælle de gode historier. Nyhedsbrevet udkommer 3 - 4 gange årligt. Du kan til enhver tid framelde
vores nyhedsbrev ved at sende en mail til vr.mgu@virker.dk.
Du kan bidrage til vores nyhedsbrev, ved at sende dit bidrag til vr.mgu@virker.dk. Vi forbeholder os ret til at
redigere i dit evt. bidrag.
Nyhedsbrevene er naturligvis gratis, og vi garanterer, at din e-mail adresse ikke bliver videregivet eller brugt
til andre formål.

MG Udvikling på LinkedIn
Vi er kommet på LinkedIn og har du lyst til at lære os bedre at
kende og følge med i, hvad vi går og laver, så ”follow us”. Du kan
følge dette link (LinkedIn ikonet nedenfor) eller gå direkte ind på
LinkedIn og finde MG Udvikling.

Vi er også på Facebook :)

Lederuddannelsen 2015/16
Vi har nogle ledige pladser på vores Lederuddannelse i Dialogbaseret ledelse, som starter
til september.
Følge dette link—Lederuddannelsen 2015/16
og læs mere om uddannelsen, eller kontakt os
for mere information.
Hvis I kender en eller flere, som kunne have
interesse i uddannelsen, bliver vi glade, hvis I
vil dele dette nyhedsbrev.

”Denne uddannelse
giver flere redskaber
til at skabe ny kultur i
en organisation, hvor
alle bidrager til fællesskabet og tager
ansvar.”

”Jeg blev sat fri i
min lederposition!”

”Uddannelsen kan anbefales til enhver, der er
interesseret i at udvikle
god praksis omkring dialogbaseret ledelse. Som
deltager får man god mulighed for at arbejde med
praksis.”

Sagt af nogle af deltagerne på den netop afsluttede lederuddannelse.

Trænger du til et BOOST i VækstModellen?
Hvis du har lyst til at få den nyeste og udvikle din
viden om VækstModellen, høre hvordan andre anvender modellen, blive inspireret af andre og udveksle erfaringer, så er du klar til et BOOST—og
det kan du få:
10. og 11. november 2015
Læs mere ved at følge dette link—Boost i VækstModellen 2015 eller kontakt os for mere information.

