Hvordan kan vi arbejde med talentudvikling som
strategisk ledelsesværktøj
Alle har talenter. Når vores talenter stimuleres og
forstås rigtigt øges udviklingspotentialet, kreativiteten,
vores drive, motivation, effektivitet, arbejdsglæde og
livskraft med op til 30 %. Udfordringen er, at
virksomheder mangler indblik i, hvor den enkelte
medarbejder får og mister energi. Ved hjælp af Play
Your Talent appen, får medarbejder og leder forståelse
for, hvordan den enkelte medarbejder kan motiveres.
På denne måde kan vi skabe bedre fastholdelse og
værdi af, at medarbejderens fulde potentiale bliver
udnyttet.

Miriam Høybye Kofod

Karriere- og personlig udvikling, ledelses- og
organisationsudvikling, rekruttering, trivsel og
motivation på arbejdspladsen
Jeg er Partner i Play Your Talent og underviser i og
holder foredrag om strategisk talentudvikling. Jeg
bruger ”Sæt dit talent i spil” i forbindelse med ledelsesog organisationsudvikling, rekruttering og personlig
coaching
Jeg er uddannet fra RUC i 2015 med en Cand.Soc. i
Virksomhedsledelse (Business Administration &
Economics)
Jeg har i mange år arbejdet med rekruttering, employer
branding og graduate programmer, både i små og store
virksomheder

Ved at fokusere på adfærdsudvikling vil organisationen
opleve et markant løft i eksekvering, samarbejde,
opgaveløsning og kommunikation.
Udbytte af oplæg og personlig coaching
Når jeg holder foredrag, teamdage og workshops har
jeg fokus på, hvordan vores forskellige skjulte talenter
spiller en afgørende rolle for, hvordan vi interagerer
med hinanden. Jeg kommer med forslag til, hvordan vi
kan sætte vores talent i spil, bygge bro mellem
talenterne og dermed skabe nye og bedre
handlemuligheder i organisationen.
I et coaching forløb fokuserer jeg på, hvor du
motiveres og hvor du taber energi, samt hvilke
opgaver, der matcher dig bedst. Jeg giver dig en indsigt
i, hvordan du skal ledes for at kunne performe bedst
muligt. Jeg giver dig vigtig viden om dit drive, så jeg
kan guide dig i den rigtige retning i livet, både
personligt og karrieremæssigt.

SOFTWAREPLATFORM
Play Your Talent er en digital løsning,
der åbner op for at arbejde med talenter
på en ny og innovativ måde. I systemet
er tilknyttet et ’goal’ program, som
bruges til at eksekvere på talenter, mål,
værdier og opfølgning.

”Ved at kende mine talenter får jeg et
stærkt værktøj til at styrke tolerancen
for vores forskelligheder, skabe
motivation, arbejdsglæde og øge
effektiviteten i forbindelse med
opgaveløsning. Derudover er det et
nyttigt værktøj til at finde ud af,
hvordan jeg kan blive ved med at
fastholde mit drive”

Ring eller skriv endelig:
miriamkofod@yahoo.dk
30272873
Læs meget mere på
www.playyourtalent.com

