
”At kende sine talenter er 
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 det enkelte 

menneske kan blive ved 
med at fastholde sit drive”

Kontakt: 
Elsebeth S. S. M. Jensen, 2295 6699

Marianne Lauritzen, 2274 0048 
og læs mere på 

www.wishbone-management.com 

HVAD TILBYDER VI?
Vi brænder for at hjælpe ledere og teams med at genfinde 
arbejdsglæden, motivationen og engagementet. Det gør vi 
ved først at tage temperaturen på det der ikke fungerer 
optimalt og dernæst sætte fokus på talentbegrebet. 

Alle har talenter og ingen talenter er bedre end andre. Vi 
skal blot få øje på den enkeltes unikke 
talentsammensætning og sætte fokus på hvordan vi kan 
samarbejde med vores forskelligheder. 

”ALLE HAR TALENTER – DET ER IKKE KUN DEM, DER 
FØRST RÆKKER HÅNDEN OP OG UDVISER DE STORE 
SYNLIGE PRÆSTATIONER”.

Ved at sætte fokus på alles talenter og matche  
dagligdagens arbejdsopgaver med de talenter der giver den 
enkelte energi, vil man opleve et markant løft i motivation, 
effektivitet, samarbejde og kommunikation. 

”VORES FORSKELLIGE ÅBENLYSE OG SKJULTE TALENTER 
HAR EN AFGØRENDE INDFLYDELSE PÅ VORE 
RELATIONER OG SAMARBEJDE SAMT HVORDAN VI 
OPFATTER ANDRE MENNESKER”.

FACILITERING OG INSPIRATION
Vi tilbyder team events, workshops, individuelle 
performance forløb og sparring. Og vi tager altid 
udgangspunkt i der ”hvor skoen trykker” hos jer. 

Med et inspirerende oplæg giver vi et kvalificeret bud på 
hvordan man kan sætte sine talenter i spil og skabe nye og 
bedre handlemuligheder. Undervisningen er altid bygget op 
af inspiration og øvelser koblet til hverdagens 
arbejdsopgaver. 

Wishbone Management ApS

HVEM ER VI?
Vi hedder Elsebeth og Marianne og fungerer dagligt som 
sparringspartnere for ledere og teams samt individuelle 
personer, der ønsker at finde ind til det de brænder for og 
elsker at arbejde med. Vi byder ind med et halvt liv fyldt med 
erfaringer fra erhvervslivet og fra vores virke som passions-
og talentcoaches. 

VÆRKTØJSKASSEN
Vi anvender de nyeste talent- og passionstest, bl.a en 
innovativ softwareplatform, Play Your Talent, som er en app, 
der afdækker talenter ’in real time’. En ny og innovativ måde 
at arbejde med talentafklaring og -udvikling. Med Play Your
Goal-programmet dokumenterer og monitorerer vi på 
eksekvering og implementering af talenter, mål og værdier.


