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Er du blevet nysgerrig på Play Your Talent, sætter vi gerne et uforpligtende møde op, hvor vi giver dig en 
gennemgang af systemet. Her vil du også opleve, hvordan Play Your Talent skaber en merværdi for 
netop dig, dine medarbejder og/eller din virksomhed. 

UDVIKLING AF LEDERE OG MEDARBEJDERE
Alle virksomheder skal løbende investere i deres ledere og medarbejdere – dette er også med til at 
fastholde og skabe en sund kultur. Vigtigheden af den rigtige og motiverede medarbejder gør en 
kæmpe forskel i teamet. Ved at udnytte virksomhedens talentmassen 100% i form af motiveret og 
engageret medarbejdere øges deres individuelle produktivitet med op til 30%.

MED FOKUS PÅ MEDARBEJDEREN
Jeg synes der har manglet værktøjer der kan identificere og arbejde med virksomhedens samlede 
talentmasse. Et system der kan give indblik i hvad der giver den enkelte medarbejders energi og hvilke 
områder de med fordel - for både dem selv og virksomheden - bør arbejde med. Det værktøj har vi nu 
fundet hos Play Your Talent.

ET UUNDVÆRLIGT LEDELSESVÆRKTØJ
Play Your Talent er innovativt og et strategisk Plug n Play værktøj enhver leder bør have i sin 
værktøjskasse. Systemet skaber indsigt i den talentmasse der er i enhver virksomhed og som desværre 
ikke bliver udnyttet. Er du bevist om dine og dine medarbejders top 10 talenter? Hvilken dræner og 
hvilke opgaver der tilfører den af energi. Play Your Talent er = bedre kommunikation, adfærd, trivsel, 
mindre sygefravær, bedre beslutninger  = glade kunder = øget bundlinjen.

BOOK ET MØDE ELLER EN PRÆSENTATION

Tlf.:           +45 2760 6005
E-mail:    britt@weworktalents.com
Www:      WeWorkTalents.com
LinkedIn: Clara Britt Vangsgaard

OM WeWorkTalents.com
Med mange års erfaring fra rekrutterings-, kursus, foredrags og uddannelsesbranchen er 
WeWorkTalents.com etableret for at skabe en enkel og effektiv bro mellem virksomhedens kommercielle 
potentiale og den store talentmasse deres medarbejdere besidder.
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