FACILITATORTRÆNING
Haslegårdsvej 10
8210 Århus V
www.arbinger.dk
+45 25 30 29 00

TRÆN TRÆNEREN

TFra Jeg- til Vi-orienteret indstilling

TID & STED
Onsdag den 23. september 2020
Kl. 8:30-16:30
Torsdag den 24. september 2020
Kl. 8:30-16:30
Fredag den 25. september 2020
Kl. 8:30-14:00
OBS! Det er en forudsætning for
deltagelse, at du har været på
Arbingers 2-dags seminar. Se
www.arbinger.dk/seminar for
datoer i 2020.
Helnan Marselis Hotel Strandvejen
25, 8000 Århus C

MÅLGRUPPE
Seminaret henvender sig til alle,
der ønsker at arbejde dybere med
Arbingers metode og introducere
den i egen virksomhed eller
organisation.

HVAD FÅR DU MED DIG

Har I en jeg- eller en vi-orienteret indstilling på din
arbejdsplads? Eller er I sommetider i den ene ende af skalaen
og sommetider i den anden? I over tredive år har Arbinger
undersøgt, hvad indstillingen betyder for kulturen og
resultaterne i en organisation. Bag alt, hvad vi gør og siger til
hinanden, gemmer der sig en mere grundlæggende indstilling,
og denne indstilling afgør, hvor godt vi lykkes med vores mål.
Som intern facilitator vil du efter uddannelsen kunne bidrage med
følgende i din virksomhed:
1.

Formidling af sproget /materialet til kolleger, nye
medarbejdere, ved genopfriskning mv.

2. Kulturbærer i forhold til at sikre, at sproget bliver brugt og at I
fastholder en diskussion om, hvor vidt det I gør, er ude eller
inde i boksen.
3.

Indspark til hvordan sproget og idéerne bliver brugt i
forbindelse med MUS, KPI, intern kommunikation og den
generelle kultur.

4.

Være ansvarlig for fx månedlige eller kvartalsvise tiltag i form
af korte repetitioner, undervisning praktiske øvelser mm.

- Du bliver grundigt uddannet i
Arbingers materiale, så du selv
kan undervise i egen
virksomhed.

- Komplet materialepakke, som du
kan bruge til undervisning internt
i din virksomhed.

- Metode til at hjælpe din

”Organisationer, der kan identificere og skabe en sund indstilling, er
fire gange så effektive, når det handler om at skabe forandring, end
organisationer, der overser denne dimension.”
”Lead at Your Best,” McKinsey Quarterly

For mere information om forløb til at blive godkendt som ekstern

virksomhed med at få et bedre
samarbejde på tværs af
organisationen.

PRIS

TILMELDING

Per person: 28.000 kr. ekskl.
moms. Inklusiv materialer og
forplejning (formiddag, frokost og
eftermiddagskaffe) Eksklusiv
middag og overnatning.

Send en mail til Lotte: lvedel@arbinger.dk med navn, eventuelt firmanavn
og CVR-nummer. Seminaret gennemføres med minimum 5 deltagere.
Ved aflysning refunderes det fulde beløb. Ved framelding tidligere end 14
dage før, tilbagebetales det fulde beløb. Ved framelding mindre end en
uge før, tilbagebetales pengene ikke, men der kan i visse tilfælde
tilbydes et erstatningsseminar.

