DIALOGMÖTEN

PILO U A B

Vår vision är;
”Att arbeta för en dialogbaserad kommunikation, ett
värdebaserat
ledarskap i en rörelse framåt.”
Vi tror på människors inneboende kraft, att alla vill
och kan lära och utvecklas…
…genom våra kärnvärden, medveten närvaro, dialog
personligt entreprenörskap och att göra skillnad,
vill vi stödja och utmana individer, grupper och

Kommunikation handlar om att dela inre
bilder med varandra och att mötas genom
dialog och kontakt.
I Pilou arbetar vi i dialog och utveckling
tillsammans med individer, grupper och
organisationer.

organisationer i en utveckling framåt!
Vi har ett starkt fokus på att
möta människor där de befinner sig och
strävar efter möten i dialog.
Vi stödjer och utmanar individer, grupper
och organisationer för att finna lösningar för
en högre effektivitet.

Susanne Bertelsen, Pilou AB

Vi har lång erfarenhet, många
verktyg och stor kunskap inom pedagogik,
ledarskap och organisation.

I Pilou;
PILOU AB
Norrgatan 16, 432 41 Varberg
0709-444418
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Ett utbildnings- och konsultföretag
med fokus på process, lärande och
utveckling.
Fokuserar på dialog och
kommunikation för individer,
grupper och organisationer.

VA D V I G Ö R …
Vi arbetar för en dialogbaserad kommunikation, ett värdebaserat ledarskap i en rörelse framåt.
”Att leda i förändring är något annat än att leda förändring”

I Pilou har vi lång erfarenhet, många
verktyg och stor kunskap inom pedagogik,
ledarskap och organisation.
I Pilou;
•arbetar vi med medvetenhet som verktyg för
dialog och kommunikation
• baserar vi vårt förhållningssätt på
gestaltteori, som är humanistiskt,
handlingsinriktat och entreprenöriellt.
• har vi kompetens och är uppdaterade
på senaste forskning inom våra
verksamhetsområden.

CH EF:
Individuell handledning och coachning
Ledningsgruppsutveckling
Handledning i grupp
Processtöd i förändring och verksamhetsutveckling
360° mätning och återkoppling på ledarskapet
Strategi - och verksamhetsplanering
Processledarutbildning, 1.0 och 2.0 Värderingsstyrt ledarskap,
Utbildning i systematiskt kvalitetsarbete

Att leda via visioner och att
våga spänna bågen högt…

Olika personligheter som
interagerar med varandra…

Individer som tillsammans
blir en dynamisk helhet…

Organisation i förändring
kan upplevas som kaos…

Genom dialogen samskapar
organisationen mot visionen

ME DARBE TARE :

• använder vi upplevelsebaserade och
kreativa metoder.

Individuell handledning och coachning
Handledning i grupp

• ingår vi i olika professionella nätverk och
samarbetar med andra aktörer för att
maximalt kunna möta kundens behov.

Teamutveckling
Processledarutbildning 1.0 och 2.0
Utbildning bl a i entreprenöriellt förhållningssätt, kollegialt
lärande och systematiskt kvalitetsarbete

• arbetar vi med ständig kvalitetsuppföljning för att säkra utbud,
erbjudanden och en hög kundnöjdhet.

Att leda i förändring - att
vara spindel i nätet…

ORG AN ISAT ION :
Verksamhetsanalys
Kulturanalys, CTT - verktyg
Workshops
Föreläsning bl a i förändringsledning, värderingsstyrd
organisation, entreprenörskap, teamutveckling, kommunikation,
systematisk kvalitetsarbete.

