
Coachend
Leidinggeven voor
wachtchefs/
hoofdoperators

Deltalinqs Training & Services biedt naast
(veiligheids-) trainingen, softskill trainingen
ook Turn Around Support of 'full-service'
support aan. Wij doen er alles aan om het
voor de organisatie makkelijker te maken
van de inkoop van de juiste trainingen,
ontwikkelen van trainingen tot en met de
financiële afhandeling met een gedreven
en ervaren team van medewerkers.

Ben je beginnend leidinggevende of
leidinggevende met al enige ervaring
in een industriële omgeving? Dit kan
in het primaire proces zijn, maar ook
in ondersteunende diensten. 
Een uitgebreide training, gericht op
leidinggeven, heb je nooit gevolgd.  
Je hebt de behoefte je in jouw rol
verder te verdiepen en kunt hier
handvatten bij gebruiken.

De Rotterdamweg 7, 
3089 JV Rotterdam

services@deltalinqstraining.nl
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Iedere (nieuwe) leidinggevende is een
authentiek individu met een visie over zijn
persoonlijke ontwikkeling en
verbeterpunten. De opbrengst van de
training moet ook aansluiten op de
persoonlijke doelstellingen van de cursist.
Om deze reden is een goede intake
noodzakelijk. 
Elk traject is maatwerk en zal bij een
positieve evaluatie dienen als voorbeeld
voor vele andere organisaties.

Inhoud:
Het traject heeft een interactief en
praktijkgericht karakter. De trainer maakt
gebruik van voorbeelden uit de dagelijkse
praktijk van uw organisatie. Deze werkwijze
verhoogt de  herkenbaarheid en draagt bij aan
het verbeteren van die vaardigheden die in het
werk het meest gebruikt worden. De veelheid
aan krachtige oefeningen, opdrachten en
praktijksituaties zorgen voor impactvolle
leermomenten en "eye-openers". De impact
van de training is het grootst tussen en na de
sessies. Daarom kiezen we voor een aantal
additionele werkvormen. Uiteraard naar
keuze, behoefte en inpasbaarheid.

€ 1595,- voor leden
€ 1795,- voor niet-leden

Doelgroep

Het balanceren van verschillende rollen,
enerzijds als manager en anderzijds als
collega.
Er is disbalans tussen
verantwoordelijkheid en bevoegdheid
binnen de functie van wachtchef /
hoofdoperator
De wachtchefs / hoofdoperators werken
in een complexe organisatie (links weet
niet wat rechts doet), de gang van zaken
is op iedere afdeling anders
De meeste wachtchefs / hoofdoperators
zijn doorgroeiers; voornamelijk praktisch
ingesteld, geen managementtraining
gehad en werken in de ploeg waarin ze
voorheen werkten

Uitgangspunten

De training is gebaseerd op de praktijk
van jouw werkomgeving en de
organisatie waarin je werkt en waar
nodig is extra aandacht voor processen
waarin Wachtchefs betrokken zijn en
waar alle betrokkenen verbeterpunten
zien. 
De organisatie is nauw betrokken bij de
opzet van de training en men levert input
om de training zo praktisch mogelijk te
maken. 

De training leidt tot een aantoonbaar hoger
competentieniveau van de (nieuwe)
leidinggevende. 

Duur: 4 dagen of 
            8 blokken van 4 uur: 14 modules

Bouwstenen

Managen in een notendop

Wat moet ik doen?
Hoe moet ik het doen?
Waarom moet ik het doen?
Hoe goed moet ik het doen?
Hoe goed heb ik het gedaan?

1.
2.
3.
4.
5. = Reflectie

= Taak
= Strategie
= Motivatie
= Verwachting

Visie en focus
Ondernemerschap
Structuur
Teamontwikkeling
Persoonlijke communicatie
Persoonlijk leiderschap
Samenwerking
Zelfvertrouwen
Autoriteit
Interne communicatie
Zelfreflectie
Taakgericht/ mensgericht
Management Skills


