Training en opleiding in engineering
en maakindustrie

Training Leiderschap

Leiderschap in technische teams

LEIDERSCHAP

KLANTRELATIE

TECHNIEK

Ambieer jij als vakman of vakvrouw in de techniek een rol als leidinggevende
binnen jouw technisch team en wil je hieraan op professionele wijze vorm
geven? Dan is deze training iets voor jou. In deze training leer je je eigen
voorkeurstijlen van leidinggeven herkennen en ga je werken aan aanvullende
stijlen die je zullen helpen op weg naar het succesvol leiderschap binnen
jouw technische team. Daarnaast leer je hoe je binnen je team een optimale
samenwerking kunt stimuleren.

Inventas Training
Leiderschap in technische teams
Door hun specialistische achtergrond nemen technisch leidinggevenden soms te weinig invloed op
onderwerpen als het leiden, begeleiden of ontwikkelen van teamleden of technische collega’s aan
wie ze leiding mogen geven. Ook belangen van andere stakeholders zoals commerciële belangen
en strategische belangen hebben niet vanzelfsprekend de aandacht. Er kan veel voordeel gehaald
worden uit de verschillende inzichten en competenties van collega-technici. We werken in deze
training ook aan effectieve communicatie met de opdrachtgever en de afstemming daarvan met het
projectmanagement en de teamgenoten.

Niveau:

HBO+/WO
Locaties:

Eindhoven/Utrecht/Zwolle
Deze training wordt ook in-company gegeven.

Doelgroep van de training

Inhoud van de training

Deze praktijktraining is geschikt voor:

Deze training bestaat o.a. uit:

•
•
•
•
•
•

•

Technici die leiding willen nemen in hun projectteam
Lead engineers
Architecten mechanica en mechatronica
Productontwikkelaars
Machinebouwers
Werkvoorbereiders.

Minimaal MBO+ met ervaring en/of HBO/WO.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een verkenning van de persoonlijke leerdoelen voor
jou als (toekomstig-) teamleider
Simulaties en rollenspellen van herkenbare cases uit
de dagelijkse praktijk
De rol, taken en verantwoordelijkheden van jou als
teamleider
Stijlen van leidinggeven en persoonlijk leiderschap
Hoe ga je om met diversiteit binnen je team
Hoe handel je effectief in verschillende situaties
De motivatie van het team en de rol van de leider
daarin
Wat is er in het team nodig voor een succesvol
eindresultaat en hoe bereik je dat als teamleider
Er wordt getraind op een effectieve mind-set en
essentiële vaardigheden voor een teamleider
Deelnemers worden uitgenodigd om cases uit hun
dagelijkse praktijk in te brengen
Er is voldoende gelegenheid voor elke deelnemer om
te oefenen met lastige situaties onder begeleiding
van een trainingsacteur

De training in het kort
•
•

•
•

•
•
•

Leidinggeven en leiderschap, wat houdt het in
Verantwoordelijkheden van de leidinggevende, rollen
en taken, stijlen van leidinggeven en het tonen van
persoonlijk leiderschap
Situationeel leidinggeven, de situatie vraagt om een
leiderschapsstijl
Het SMART-formuleren van doelstellingen, effectief
delegeren, het motiveren en corrigeren van
medewerkers en het coachen op prestaties
Samenwerking bevorderen en mensen stimuleren
Helder communiceren, actief luisteren
Meer voordeel halen uit de verschillende inzichten en
competenties binnen het team

Gezamenlijk
doel

Verantwoordelijkheden

Betrokkenheid

Elkaar aanspreken op gedrag

Vertrouwen

Resultaat van de training
Het resultaat van de training is zodanig dat jij als
(toekomstig-) leidinggevende binnen je team beter
voorbereid bent op zaken waar je als leidinggevende
mee te maken kunt krijgen.
• Je kent de essentiële leiderschapsvaardigheden en
leert deze toepassen
• Je kunt de leiding nemen in verschillende situaties
• Je hebt meer vertrouwen om de lead te kunnen
nemen in jouw technisch team
• Je kent de effectieve communicatievaardigheden en
leert deze toepassen
• Je weet hoe je een optimale samenwerking in het
team kunt bevorderen
• Je weet wat de voorwaarden zijn om met het team
succes te bereiken
• Het project zal meer succesvol zijn door een
completere rol van jou als leider binnen het team
• De klant zal meer tevreden zijn met het projectresultaat

Evaluatie, certificaat
en nazorg
Wanneer jij als deelnemer actief hebt meegedaan
ontvang je na afloop van de training een certificaat als
bewijs van actieve deelname aan de training.
De training wordt tussentijds mondeling-, en aan het
eind schriftelijk geëvalueerd waarmee we peilen of de
leerdoelstellingen bereikt zijn.
Ook na de training sta je er niet alleen voor. We kunnen
je bijstaan met nazorg en het beantwoorden van je
resterende vragen.

Inventas.nl

Aanverwante trainingen

Startdata en locatie

Training
Klantgericht communiceren voor technici

Voor de training Leiderschap in technische
teams kun je je individueel inschrijven. Surf
naar onze website voor beschikbare data.

Indien je goed wilt leren omgaan met je opdrachtgevers
en hun wensen, dan is deze training wellicht zinvol. Scan
onderstaande QR-code met uw telefoon om meer te
weten te komen over deze training:

Training
Leiderschap in een technische omgeving
Tijdens deze training maak je op een realistische
manier kennis met de dagelijkse praktijk van een
leidinggevende in de techniek. Veel facetten van het vak
komen aan bod zodat je een goed beeld krijgt of een
dergelijke rol jou past. Meer weten over deze training?
Scan onderstaande QR-code:

Deze training wordt ook in-company op
maat verzorgd. Informeer vrijblijvend naar
de opties en prijzen.

Persoonlijk
studieadvies
Wij adviseren je graag over de training
die het best bij je past. Bel of e-mail voor
een persoonlijk studieadvies.
040-303 46 94
info@inventas.nl

Alle opleidingen
Bekijk ook het overzicht van onze andere Cursussen &
Trainingen. Deze vind je op onze website:

Inventas.nl/trainingen

Wie we zijn

Vakbekwame trainers

Contact en advies

Inventas bestaat uit een team
van samenwerkende experts.
De trainers van Inventas zijn
deskundigen met veel ervaring
in de praktijk. Ze kennen je
werkveld en begrijpen je vak en
de bijbehorende uitdagingen.
Ze willen hun vaardigheden graag
delen met technici die verder
willen komen. Ze kennen als
geen ander de dynamiek in de
industrietak. Ze voelen zich goed
binnen dit werkveld en leiden graag
gemotiveerde mensen op die een
topprestatie willen leveren.

Bij Inventas ben je verzekerd
van hooggekwalificeerde en
vakbekwame trainers. Wij werken
uitsluitend met trainers die een
uitstekende staat van dienst hebben
in de techniek. Hun training en
ontwikkeling heeft onze continue
aandacht, met als resultaat:
hoogwaardige opleidingen en
trainingen die gericht zijn op de
praktijk van nu.

Heb je nog vragen over de training?
Of heb je hulp nodig om de training
te vinden die het beste bij je past?
Onze studieadviseurs helpen
je graag! Ook kun je een gratis
studieadviesgesprek aanvragen op
een dag en tijdstip naar keuze.

Inventas.nl
Tel: +31 (0)40 – 303 46 94
Maandag tot en met vrijdag: 08:30-17:30 uur
Info@inventas.nl
Je kunt ons uiteraard ook een bericht sturen, vooral handig buiten
onze openingsuren. Telefonisch word je meestal sneller geholpen.
Bezoekadres:
Spegelt 74, 5674CD Nuenen

