De virksomheder, der sætter medarbejderen i centrum,
tjener flest penge. Det er et ubestrideligt faktum.
Et prioriteret fokus skal altid være: Medarbejdere > Kunder > ejere.
”Det handler om dig” skaber gennem fælles forståelse den potente cocktail
af medarbejdere og ledere, der forenet trækker i samme retning mod målet via personligt fokus.

Medarbejderuddannelsen
Det handler om dig!
step 1

Motivation & Tankernes kraft

Er vi overhovedet motiverede til at yde vores absolut bedste hver eneste gang?
Motivation kommer ét sted fra, og kun ét - indefra. Så det er vores eget ansvar.
Få værktøjerne til professionel og personlig motivation.
Lær dig selv at kende og hvordan du reagerer via dine tanker.
step 2

Balance & Stresshåndtering

Et menneske, en familie, en afdeling eller en virksomhed vil altid
fungere bedst i balance. Det er i ubalance, at vi gør alle de forkerte ting.
Få værktøjerne til at blive assertiv – altså agere på en måde, hvor man beskytter egne
grænser uden at overskride andre folks grænser.
Der er mange myter om stress. Eksempelvis, at det kun rammer de svage.
Intet kunne være mere forkert. Men faktum er, at stress findes.
Få effektive værktøjer til at holde stress ude af afdelingen.
step 3

Hjernen & Indlæring

Menneskehjernen er det mest unikke organ i verden. Uheldigvis har vi aldrig fået udleveret manualen til
den. Mange af os begår derfor nogle essentielle fejl. Få nogle korte og præcise retningslinjer til et bedre
liv privat og på arbejdet. I en omskiftelig verden er det en konkurrencemæssig fordel at kunne lære nye
færdigheder hurtigt. Lær hvordan og undgå de klassiske fejl, når forandringens vinde blæser.
step 4

There is no ”I” in TEAM

I teams kan vi opnå meget mere end som individer. Det er også langt sjovere at
dele succeserne med andre. Vi skaber fundamentet for velfungerende teams.
Hvert step bygger på 3 timers undervisning.

Pris: 5.000,- ex moms per deltager ved minimum 10 deltagere. Prisen inkluderer bøgerne
”Det handler om dig selv” & ”Optimisten – Kampen mod sortsynet”.
Bøger fås i hardcopy, som e-bøger og lydbøger. Personprofiler kan tilkøbes.
— www.optimisten.dk —

