Reagens Företagsanpassning
Företagsanpassning
Företagsanpassningar av Reagens används i
affärsmannaskapsutbildning och för att
kommunicera mål och strategier vid
förbättringsprocesser.
Reagenssimuleringar genomförs i
seminarieform där deltagarna själva, i grupper,
handgripligen driver ett företag under 6-8
kvartal (spelomgångar). Under den tiden
synliggörs på ett pedagogiskt sätt de faktorer
som påverkar kundens verksamhet och vilka
effekter som olika ageranden, beslut och
omvärldshändelser får på verksamhetens
resultat.
Mellan spelomgångarna förs teoriavsnitt in i
seminariet inom fokuserade områden.
Företagsanpassningar lämpar sig bäst för
större organisationer som ska utbilda många
anställda och som vill ha en hög
igenkänningseffekt i den modell deltagarna
arbetar med.
Fokus
Innehåll i utbildningen varierar beroende på
kundens önskemål och vilken typ av
verksamhet kunden bedriver.
En Reagensövning kan genomföras med
generell inriktning med målsättning att skapa
helhetsförståelse för affärsmannaskap,
ekonomi och flöden i en verksamhet.
Utvecklingsinsatsen kan också fokuseras
specifikt på områden såsom lönsam
försäljning, förhandlingsteknik,
inköpsplanering, kostnadskontroll och styrning,
Seminarierna kan med fördel styras till att
arbeta med framgångsrikt ledarskap,
teamutveckling, rollfördelning och
kommunikation i organisationen.
Målgrupp
Reagens Företagsanpassning är lämpligt för
alla nivåer och kategorier av personal.
Pedagogiken möjliggör en mix av deltagare
med olika yrkesroller och erfarenheter.
Förkunskaper
Inga specifika förkunskaper krävs.
Anpassning
Samtliga arbetsdukar, simuleringsmodell och
deltagarmaterial anpassas efter
företagsspecifika förutsättningar.
Verksamhetens egna logotyper och
profilfärger används.

Genomförande
Vid arbetet med företagsanpassningar bildas
en projektgrupp som arbetar fram konceptet
tillsammans med kunden.
Genom pedagogiken motiveras deltagarna itll
hög egen aktivitet. Deltagarna arbetar
självständigt och handledaren fungerar mer
som ett bollplank i olika frågor kring strategier,
kostnadsbesparingar, marknadsbeslut,
kompetensutveckling mm.
Marknaden och dess villkor simuleras i
databaserad modell under spelets gång. Detta
adderar till tävlingsmomentet som sporrar
deltagarna och håller aktivitet och intresse på
en hög nivå under hela seminariet.
Räkna hem investeringen
Kostnaden för utvecklingsarbete med Reagens
Företagsanpassning hjälper vi dig gärna att
räkna hem såväl i direkta kronor och ören som
i mjukare förbättringar i verksamheten.
Effekterna beror på valt fokus i seminarierna
men kan exempelvis mätas i:
• Merförsäljning och ökade vinstmarginaler
• Sänkta kostnader
• Minskad kapitalbindning
• Ökad arbetseffektivitet och förbättrat
samarbete
Handledare
Utbildningen genomförs med handledare från
BirCon AB.
Övrig information
Antal deltagare per övningstillfälle: 9-30.
Tidsåtgång: 8-16 timmar beroende på vald
omfattning.
Intyg: Diplom utfärdas till varje deltagare
Pris: Offereras
Kontakta BirCon så bokar vi in ett möte.
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