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Nu startar vi nya grupper av
uppskattat onlineprogram för kostoch måltidschefer.
Vi har precis avlutat ett onlineprogram med handledning för
en grupp kost- och måltidschefer där vi har vi jobbat med
aktuella frågor/ämnen som cheferna möter i sin
arbetsvardag. Cheferna har upplevt träffarna som
meningsfulla och har under tiden tillsammans skapat ett
värdefullt nätverk som grund för fortsatt utvecklingsarbete.
Några av de omdömen som framkommit är:
”Chefshandledningen online har haft ett relevant innehåll, hämtat från vår
arbetsvardag där vi har lyft stort och smått inom vårt yrkesområde.
Onlineträffarna har speglat andra och nya perspektiv på gemensamma
frågor oavsett var vi befinner oss fysiskt.”
”Under träffarna har vi skapat ett värdefullt yrkesnätverk , fått större trygghet
som ledare och gemensamt hittat lösningar på aktuella frågor och
funderingar som vi möter i vardagen. En bra bredd på ämnen och en verksam
struktur som vi jobbat genom.”
”Handledarna har öppnat upp för gemensam reflektion över frågor i nuläget
och det är bra att vi har tillgång till inspelade repriser av alla onlinemöten så
vi kan kolla vad som har sagts i varje fråga.”
”Vi har tagit oss mera tid till att reflektera över chefsrollen och vad som funkar
inom kostverksamheter i andra kommuner. Samtidigt som vi har sparat in
både resekostnader och möteskostnader, dessutom har det fungerat bra att
medverka även på andra ställen än på arbetsplatsen.”
Bakgrunden till programmet berättar vi närmare om i länken här.
Nu erbjuder vi upplägget till nya grupper av kostchefer med hjälp av våra
erfarenheter genom deltagarnas utvärdering. Kolla gärna närmare Här på
upplägget och på fb-sidan coachpool, där du också kan se en serie på vanligt
förekommande frågor som kommer upp under en handledning Chefens
frågor.

Uppstart under september 2020 med möjlighet till rabattkod för första
onlinemötet kostnadsfritt vid tidig anmälan.
Tveka inte att kontakta oss för frågor och funderingar

Karin L. 070-553 48 44 forrsekarin@gmail.com
Elsa L. 070-343 75 85 elsa.liden@coachpool.se
Att verka som kostchef/måltidsansvarig är till stor del ett ensamjobb, vi vet.
Som verksam i branschen kan det också vara långa avstånd till
kompetensutveckling och ett gemensamt sammanhang med kollegor, långa
resor som upptar dyrbar tid, personlig energi och kostnader.
Därför erbjuder vi ett alternativ för hållbart, klimatsmart och energisnålt
upplägg med unikt upplägg för kost- och måltidschefer inom kommunal
kostverksamhet. Vi skräddarsyr ett branschspecifikt upplägg som greppar
över de flesta av våra framtida utmaningar inom offentliga måltider, såväl
långsiktligt som här och nu.
Innehållet fyller ni till stor del själva genom att utforma utifrån era egna
frågor från den dagliga verksamheten, allt från upphandling, hållbara och
lokala råvaror till smarta effektiva arbetssätt inom teamet och
genomförande av politiska beslut. Tanken är bland annat att förstärka
teamkänsla, arbetsglädje och yrkesstolthet för alla vardagshjältar ute i
köken, tydliggöra och förmedla ansvarsgränser, förebygga stress och psykisk
ohälsa samt främja olikheter och mångfald.
Du väljer själv om du vill teckna upp dig för en eller två terminer, med ca 4-6
träffar/termin där formen varierar mellan utbildning/workshop/handledning.
Om behov/möjlighet finns varierar vi mellan onlinmöten och fysiska möten
på plats. Huvuddelen av programmet sker genom onlineträffar med
möjlighet, mot visst tillägg, till enskild rådgivning/handledning allt enligt
individuellt behov.

Karin Lidén. 070-553 48 44 forrsekarin@gmail.com
Elsa Lidén. 070-343 75 85 elsa.liden@coachpool.se
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Kvitlse 351, Mattmar
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Du får det här mejlet eftersom du registrerat
dig på vår hemsida eller gjort inköp från oss.
Avsluta prenumerationen

