INDIVIDUEL & UVILDIG SPARRING:

Jeg hjælper dygtige specialister, generelister og ledere med
at få afdækket deres talenter og med at sætte disse i spil.
Måske mangler du arbejdsglæde, men ønsker ikke at tale
med din chef/kollegaer herom. Måske savner du nye
udfordringer, men mangler indsigt i hvad der motiverer /
dræner dig eller hvilke jobs du vil trives i.

TALENTBASERET TEAMBUILDING

Studier har man vist at teams med fokus på talenter
performer 12.5% bedre en teams uden fokus på talenter.
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Jeg skaber værdi ved at:
- Hjælpe dygtige specialister, teams og ledere med at
opnå høj performance og arbejdsglæde.
- Hjælpe teams med at afdække og udnytte hinandens
talenter bedre og derigennem forbedre samarbejdet.
- Hjælper organisationer til succesfuld talent
management (bl.a. talenttiltrækning, rekruttering,
talentudvikling samt medarbejderfastholdelse).

Gennem en energifyldt og motiverende workshop hjælper
jeg dig og dit team med at kortlægge jeres talenter. I får
samtidig den nødvendige indsigt samt konkrete værktøjer
til at spille hinanden gode med det samme i forlader
workshoppen.

TALENT MANEGEMENT

”

”Min personlige mission

er at opnå livsglæde og
tilfredsstillelse ved at
forfølge mine passioner
helhjertet, udnytte mine
talenter fuldt, samt at
lære, opmuntre og
inspirere andre til at
gøre det samme”

Som videnstung virksomhed er jeres største aktiv uden tvivl
jeres medarbejdere. Jeres succes er derfor direkte afhængig
af hvor gode I er til talenttiltrækning, rekruttering,
talentudvikling, teambuilding, ledelse,
medarbejderfastholdelse, ledelse osv.
Min tilgang er evidensbaseret og tager udgangspunkt i
individets styrker og talenter. Denne styrkebaserede tilgang
til talent management sikrer både høj medarbejdertrivsel
og performance – til fordel for både medarbejderen,
lederen og ikke mindst for bundlinjen (en såkaldt win-winwin).

Læs mere på www.Life-Science-Talent-Solutions.dk

