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- en metode til lettere ledelse og mere arbejdsglæde
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Jeg hjælper
virksomheder og
organisationer med at
nå deres mål og skabe
arbejdsglæde gennem
brug af effektive
værktøjer og målrettet
indsats med fokus på
sprog, styrker og
ressourcer.

Brænd igennem med kommunikation
- Samtale som redskab
Brænder du for at
arbejde med
kommunikation,
mennesker og udvikling?
Få værktøjer til at arbejde
professionelt med kommunikation,
samtale og coaching og til at skabe
varige forandringer hos dig selv og
andre.
Samtalen er en af de vigtigste nøgler
til at omgås andre mennesker. På
arbejdspladsen er samtalen helt
central for vores mulighed for at løse
konflikter og for at udvikle
medarbejdere. Derfor er
samtaleredskaber en uundværlig del af
både lederes og øvrige medarbejderes
værktøjskasse.

På dette forløb lærer du:
kommunikation, konfliktløsning,
coaching og konstruktiv feedback,
som du kan anvende privat og
professionelt i din hverdag.

Kurser og workshops –
det lærer du:
* Du kommer til at arbejde med
samtaleværktøjer, du kan bruge i
forbindelse med
medarbejdersamtaler.
* Du får indsigt i kommunikationens
afgørende betydning for
organisationsudviklingen.
* Du får et indblik i coaching og
coachingens samtaleteknikker.
* Du bliver klogere på, hvordan du
instruerer i feedback.

* Du får værktøjer til at analysere
konflikter og vurdere, hvilke
løsningsmetoder der virker bedst og
hvornår.
* Du får indsigt I hvordan du kan
gennemføre vanskelige samtaler og
hvordan du kan udarbejde
retningslinjer, til gavn for både ledere
og kolleger.

10.000 timers erfaring:
Jeg har siden 2010 hjulpet mere end
1.000 ledere og ansatte fra over 100
forskellige virksomheder og
organisationer på workshops, korte
kurser og længerevarende
uddannelser.
Jeg er klar til også at hjælpe dig!

KORT OG GODT:
Du kan ikke købe en hyldevare hos mig – men en skræddersyet løsning, der passer præcist
til din virksomhed og jeres helt aktuelle behov. Én ting er dog fælles for de løsninger, jeg
præsenterer: vi sætter fokus på uhensigtsmæssige vaner og sprogbrug og skaber ny og
meningsfuld dialog.
Vi bryder gamle mønstre og skaber nye, der giver de resultater, vi ønsker.
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