Vårt mål är att ge hög
kvalitet och service och
alltid ha en god relation
till våra gäster

Föreläsningar på Mötesplats Fasetten

Kalaskoket Fasetten
Kardanvägen 37
461 38 Trollhättan

Värdegrund - ECE HOMO - Se människan

TEL
0520-758 83

Hur vi kan tänka och handla för att äldre personer ska leva ett värdigt liv med
välbefinnande. En framtida vårdtagares funderingar. Ett kåseri om ålderdomen som
roar och oroar. Lyssna till Bengt Jacobsson. Samhällsvetare och verksam i
Trollhättans kommun som lärare i 40 år. Även verksam inom Trollhättans
nöjes – och kulturliv som författare, regissör och skådespelare.

Vilja välja vilja istället för måste
För dig som vill ha det enklare och mer effektivt. Föreställ dig att du står inför en
uppgift du tidigare har tyckt vara tråkig eller negativ på ett annat sätt men som du
nu inser att du själv kan vilja välja att tycka om på ett helt nytt sätt.

Salutogent förhållningssätt - Hälsokorset
Begreppets ursprung och innebörd

Arbetsglädje
Att synliggöra vad som skapar arbetsglädje på er arbetsplats och inom
arbetsgruppen. Att kunna bibehålla trivsel, arbetslädje och god gemenskap på
arbetsplatsen

Bemötande och Värdegrund

FAX
0520-748 83
E-MAIL
fasetten@kalaskoket.se
E-MAIL
info@kalaskoket.se
WEB
www.kalaskoket.se
Ett samtal – vi fixar resten!
Kalaskoket-Mötesplats Fasetten
har alltid något gott för dig.
Luncher, konferenser och
catering är vår specialité. Varför
inte boka din nästa affärslunch
hos oss?
Vi tar hand om dig och dina
gäster på ett professionellt sätt!

Bemötande – vad skall behålla och förbättra i vårt sätt att bemöta varandra och
våra brukare
Värdegrundsarbete – hur omsätter vi värdegrundarbetet i vårt dagliga arbete med
våra brukare

Kommunikation och bemötande
Syftet med denna föreläsning är att utveckla medarbetares förhållningssätt att
kommunicera och bemöta såväl kunder som kollegor. Genom att öka förståelsen
kring våra olika sätt att kommunicera och bemöta varandra kan detta underlätta
samarbetet inom verksamheten samt öka nöjdheten hos kunderna.

Konsten att hitta en balanserad livsstil
I dagens stressade liv kan det vara svårt att få till balansen mellan en hälsosam
livsstil och samtidigt njuta av livets goda. Man vet inte vad man ska göra eller så vet
man det, men får ändå inte till det.
Skicka e-post! Ring! Besök oss! Det finns många sätt
att kontakta Kalaskoket-Mötesplats Fasetten! Hur du
än gör är du alltid välkommen att höra av dig!

Har du några frågor?
Kontakta Annette Fassl
0733-24 72 72
annette@motesplatsfasetten.se

