
Hvorfor	  er	  de	  andre	  så	  mærkelige?	  
Torsdag	  d.11.	  juni	  2015	  

Gratis	  netværksmøde	  kl.	  15.00	  –	  18.00	  

Programmet  byder  på  oplæg,  spørgsmål,  leg,  diskussion  samt  networking.  

Oversigt  over  
programmet  

Information  og   indhold  for  dagen  

Extended  DISC  
(personprofi l )   

Hvad	  er	  DISC	  ?	  

DISC  ved  rekrutter ing  
Hvordan	  kan	  DISC	  anvendes	  i	  HELE	  rekrutteringsprocessen	  og	  i	  min	  
organisation	  til	  at	  få	  mere	  på	  bundlinjen?	  

Evnetest   9  deltest   
Hvordan	  sikrer	  man	  sig,	  at	  medarbejderne	  er	  kompetente	  og	  hurtige	  til	  
deres	  job?	  

Hvorfor  gør  de   ikke  som  
jeg  s iger?  

Hvordan  håndterer   jeg  
de  forskel l ige  typer? 	  

Du  undrer  dig  måske  nogle  gange  over,  hvorfor  dine  medarbejdere  
ikke  gør  som  du  siger.  Hvorfor  kan  de  ikke  bare  læse  dine  tanker  og  
gøre  hvad  de  bliver  bedt  om?  Det  er  ofte  et  problem  med  
miskommunikation.  Der  sker  misforståelser  pga.  dårlig  
kommunikation.  Hvordan  kan  du  som  leder  ændre  på  dette?  

Eksempler  på  dette  fra  deltagerne  og  JP  /  Jeanne  
(kommunikationsmatrice)  	  

Pause   kaffe,  the,  øl  og  sodavand,  samt  kage,  sandwich,  frugter  og  nødder.  

Involvering  med  
deltagere  

”Læring  igennem  leg”  her  spiller  vi  et  spil  så  du  kan  få  bedre  
forståelse  for  persontyper  og  se  hvordan  det  kan  hjælpe  dig  til  at  
forstå  andre.  

Prakt isk    Certificering  eller  konsulent    

Afrunding/networking  
Networking  er  en  win-‐win  situation,  hvor  netværk  plejes.  Brug  dit  
netværk  til  at  diskutere  ledelse  og  blive  udfordret  og  udviklet  i  din  
lederrolle.  

	  

Tilmelding	  til	  mødet	  er	  senest	  den	  4	  juni	  på:	  	  

Mail:	  jcr@hrsolutions-‐as.com	  Eller	  	  jenspeter@jpkristensen.dk	  

Tlf.:	  42138004	  Eller	  41177868	  

Hvor:	  Mågevej	  17,	  8730	  Hadsten	  


