HVORFOR MERE EFFEKTIVE OG SUNDE KULTURER?
Ca. 70% af alle forandringsbestræbelser mislykkes. Kun
10% af frontlederne kender de strategiske prioriteter.
500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet på
grund af stress. Dette reducerer naturligvis motivation,
præstation og konkurrenceevne. Så hvordan kan vi
skabe arbejdskulturer, der øger både effektivitet og
trivsel?

Mads Elk – CEO UniKum Culture
Professionel keynote speaker, virksomhedskonsulent og
Executive coach.
Har siden 1998 arbejdet som underviser, facilitator og
coach for nogle af de største danske virksomheder –
såvel i Danmark som internationalt.
Mads har mere end 20 års erfaring med træning og
udvikling af organisationer og mennesker på strategisk,
taktisk og operationelt niveau. Mads har en mission om
at skabe mere effektive og sunde arbejdskulturer.
Temaer herunder dækker bl.a. ledelse, salg, samarbejde
og personlig motivation.
Mads er uddannet HD i international handel, NLP
Master og har desuden studeret Positiv Psykologi på
Århus Universitet.

HVAD ARBEJDER MADS MED?
Mads har siden april 2019 spurgt over 120 topledere i
mellemstore og større danske virksomheder: ”Hvad er
mest relevant for din organisation at blive bedre til, hvis
kulturen skal blive endnu mere effektiv?” På basis af
disse resultater samt evidensbaseret forskning viser
Mads en enkel model for, hvilke få områder
virksomheden kan dyrke og prioritere for at skabe en
mere effektiv og sund kultur.
HVORDAN ARBEJDER MADS KONKRET?
Mads arbejder med 4 konkrete discipliner der leder til
mere effektive, sammenhængende og sunde
arbejdskulturer. Det hele sker i et Play Your Talent
”gamification” adfærdsdesign, som gør såvel læringen
som arbejdet i hverdagen både sjovere og mere
effektivt.

”

”Den dårlige nyhed er, at meget få
ledere prioriterer den kombination, der
skaber en effektiv og sund kultur. Den
gode nyhed er, at vi sammen med det
digitale adfærdsdesign hos Play Your
Talent og en helt specifik træning af
ledere og medarbejdere, nu kan skabe
effektive og sunde kulturer langt
hurtigere end vi har set før”.
Mads Elk

Læs mere om Mads på:
www.unikumculture.com
https://www.linkedin.com/in/mads-elk-5894b3/

