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Distanceledelse, virtuelt samarbejde, 
selvledelse og teamkultur
Med Pitstops lær-selv koncept får I en fleksibel og mobil 
løsning, der indeholder træning og implementering i ét. 
Vi uddanner jeres medarbejdere i marken - præcis hvor og 
hvornår det er nødvendigt. 

For at alle ressourcer udnyttes maksimalt på tværs af alle 
lokationer, må de enkelte medarbejdere være klædt på til 
at handle i hverdagen.

Spar tid, mens I uddanner jer
Med vores lær-selv kurser opnår I markante effekter i 
hverdagen. Det sker, fordi virksomhedens egne cases og 
materialer indgår i de lær-selv pakker, vi udvikler specifikt 
til jer. 

Det er den helt rigtige løsning for jer, der ønsker at spare 
tid samtidig med, at jeres medarbejdere uddanner sig 
100% målrettet.

Hos Pitstop Management tilbyder vi specialistviden og 
lær-selv kurser indenfor især følgende udviklingsområder:

Distanceledelse 
Bliv tydelig i din ledelse og opnå følgeskab, indflydelse og 
ejerskab fra de arbejdssteder, du har på distancen.

Virtuelle møder
Via design af møder og den rette brug af kommunika-
tionsplatforme, kan du sikre fælles forståelse, mening og 
retning blandt dine medarbejdere på tværs af lokationer.

Selvledelse
Virtuelle medarbejdere er i høj grad selvledende. Lær 
at sikre at dine medarbejdere eller projektdeltagere 
har fokus på kerneopgaven og får de nødvendige kom- 
petencer til optimal og tryg selvledelse.

Virtuelt samarbejde
Bliv bedre til at skabe tillidsfuldt fællesskab og effektiv  
videndeling i virtuelle relationer. Undgå silo-tænkning og 
social isolation.

Teamkultur
Det gode team er mere end bare de rigtige person-
ligheder og kompetencer på samme tid og sted.  
Det virtuelle team styrkes ved at skabe fællesskab, 
der både udnytter medlemmernes forskelligheder og  
arbejdsstedernes placering og viden. 

UDNYT VIRKSOMHEDENS POTENTIALER

LÆR-SELV KURSUS

Hør mere om, hvordan I kan styrke kompetencer gennem et lær-selv kursus. 
Kontakt os på +45 7026 0274 eller info@pitstopmanagement.com

Lær mere om vores produkter og få adgang til relevant viden om distance- 
ledelse og virtuelt samarbejde på www.pitstopmanagement.com

Vi tilbyder
15 minutters 

gratis vejledning 
til nye kunder!

Ring på 
7026 0274


