Overzicht trainingen
Mensen maken de organisatie, daar geloven wij

Praktisch Leidinggeven

bij Quiris Adviesgroep sterk in. Een investering in

Leidinggeven is meer dan het verdelen en bewaken van taken; het is het

het personeel of de organisatie verdient zich dan

aanvoelen van de groepsdynamiek, het houden van goede gesprekken en

ook dubbel terug. Dan zitten medewerkers op
hun plek, functioneren zij beter en ontwikkelen
zij vaardigheden en talenten in hun functie. De
ervaren trainers van Quiris leren, confronteren
en inspireren medewerkers uit iedere branche.

het maken van concrete afspraken. Geef je leiding of ga je leiding geven
en wil je praktijkgerichte handvatten? De zesdaagse leergang ‘Praktisch
Leidinggeven’ helpt je om je te ontplooien tot het type leider dat bij jou past.

Middle Management
Ben jij de spin in het web en neem jij de cruciale rol in van middle manager?

Meld je aan via de website of stuur een mail naar

En houd jij als afdelingshoofd of leidinggevende het overzicht op de

info@quiris.nl.

behaalde resultaten en de kernwaarden van de organisatie? De praktische
achtdaagse leergang ‘Middle Management’ van Quiris focust op de basiskwaliteiten van een middle manager en op je persoonlijke doelen. Train je
communicatieve en leidinggevende vaardigheden met praktische tips en
oefeningen.

Krachtig Communiceren
Communicatie is de sleutel tot de ander. Heb je het gevoel dat je meer kunt
halen uit jouw gesprekken met klanten of collega’s? Of krijg je het gevoel
dat je niet altijd begrepen wordt? Tijdens de driedaagse training ‘Krachtig
Communiceren’ van Quiris leer je een boodschap helder en overtuigend
te verwoorden, de regie te nemen in de communicatie en om te gaan met
weerstand. Word baas van je eigen communicatie.

Praktisch Projectmanagement
Geen enkel project is hetzelfde. Hoe kies je dan toch voor de juiste praktische
aanpak? Faseren, samenwerken, doelen stellen en risico’s beheersen; de
vakkundige trainers van Quiris leren je op een praktische, concrete manier
de fijne kneepjes van projectmanagement. De training bestaat uit twee
blokken van twee dagen en zoomt in op jouw persoonlijke projectsituatie.

Trainingen op maat
De maatwerktraining is de meest flexibele training van Quiris. Is timemanagement of feedback geven bijvoorbeeld een actueel thema binnen het
bedrijf of wil je meer invloed bij verandering? De ervaren consultants van
Quiris brengen situatiespecifieke problemen in kaart waarna zij een training
op maat ontwikkelen. De training kan zowel op jullie kantoor als op onze
trainingslocatie plaatsvinden.
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