
Githa Rasmussen
Karriererådgiver, coach og facilitator med fokus på 
karrieredesign, udvikling og arbejdsglæde.

I min rådgivning trækker jeg på langt over 1.000 
rådgivninger, mange timers ledersparring samt 
udvikling, organisationsudvikling, outplacement og 
facilitering af en række workshops. Plus bred erfaring 
fra forskellige brancher i det private erhvervsliv, det 
offentlige, uddannelses- og arbejdsmarkedssektoren 
samt selvstændig virksomhed.

Min faglige baggrund er i korte træk: master i 
kommunikation, certificeret life and business coach, 
NLP Business Practitioner, facilitator og projektleder 
samt certificering i personligheds-, team- og 
intelligenstest, brugen af karakterstyrker, talenttesten 
TT38 og Play Your Talent.

Et moderne og fleksibelt værktøj
Play Your Talent er en digital 
løsning, der åbner for at arbejde 
med talenter på en ny og innovativ 
måde. Det er nemt at gå til via en 
App, som straks giver et visuelt 
overblik og et godt udgangspunkt 
for dialog om talenter, potentialer 
og udviklingsmuligheder.

”At kende sin talentpakke er som 
at få et kompas, der guider en i 
den rigtige retning og sikrer større 
drive, motivation og effektivitet. 
Og som team åbner det mulighed 
for øget respekt,  rette mand på 
alle poster og bedre samarbejde.”

Ring eller skriv endelig for en dialog om mulighederne:
kontakt@githarasmussen.dk eller 28437873

Læs meget mere på
www.githarasmussen.dk

https://www.linkedin.com/in/githarasmussen/

Karriererådgivning og design af det gode arbejdsliv
Mit fokus er, at enhver går fra møde med mig med en tro 
på egne kompetencer, modet til at handle og konkrete 
værktøjer til selv at arbejde videre og nå i mål – individuelt 
eller som team. 

Jeg ønsker at gøre en mærkbar forskel for mennesker, som:

• har noget på hjerte
• handler på deres drømme
• vil trives og udvikle sig i nuværende eller nyt job og som 

team.

Via mit koncept ’karriereloop’ bliver mine kandidater 
medskabere af det gode arbejdsliv. 

Kend din talentpakke og nå i mål 
I karriere- og teamudvikling er processen lige så vigtig som 
målet, og her inddrager jeg værktøjet Play Your Talent som 
afsæt for indsigt og udsyn.

Play Your Talent kaster lys over toptalenter, potentialer og 
samspillet mellem talenterne. Det giver en unik mulighed 
for at sætte talentpakken konkret i spil hver eneste dag -
som menneske, leder og team.

At se og udvikle potentialer gør en forskel – og her kommer 
jeg ind i billedet som rådgiver, coach og sparringspartner. 
Her bringer jeg mine talenter i spil for at motivere andre til 
at gøre det samme.
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