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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.

Hvad er jeres styrker?
Hvad er I gode til i forvejen?
Ved at bruge vores styrker mere
optimalt og gøre mere af det, som vi i
forvejen er gode til, skabes der langt
mere energi og fokus på
kerneopgaven. Det giver plus på både
arbejdsglæde og bundlinje.
Metoden handler om i højere grad at
blive bevidste om vores succeser og
alt det vi lykkes med i hverdagen. Ved
at kaste lys på alt det vi i forvejen er
gode til, skabes der langt bedre
resultater og mere mentalt overskud.
Dette har bl.a. Gallup vist igennem
interviews med langt over 2 millioner
mennesker fra over 100 globale
virksomheder i 63 lande. Resultaterne
er tydelige: der er mellem 40 og 50%
større sandsynlighed for, at teams og
virksomheder der fokuserer på

medarbejdernes styrker og succeser
har lavere medarbejderomsætning,
større kundetilfredshed og højere
produktivitet.
Vejen til at nå virksomhedens mål
behøver ikke at være lang. Typisk vil
nogle få timers fokusering på måden vi
taler sammen på være nok:
* Hvordan kommunikerer ledelsen
sine beslutninger?
* Er det tilstrækkelig tydeligt hvad
der er til diskussion – og hvad der
ikke er til diskussion?
* Inddrager ledelsen i tilstrækkelig høj
grad medarbejdernes ressourcer og
engagement i forandrings – og
udviklingsprocesser?

* Hvordan taler medarbejderne om
ledelsens beslutninger: ser vi
muligheder eller trusler?
* Fokuserer vi primært på de daglige
problemer – eller taler vi om vores
succes´er og styrker?
Kort og godt: måden vi taler sammen
på, bliver helt afgørende for hvordan
vi lykkes.

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:

KONTAKT:

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.

Geert Mørk
Ligustervænget 26
5250 Odense SV
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Vi bryder gamle mønstre og skaber nye, der giver de resultater, vi ønsker.

