BÆREDYGTIG LEDELSE - det starter med en temperaturmåling af vores eget personlige lederskab
Som mentor agerer Malene strategisk sparringspartner for ledere som ønsker at styrke deres personlige lederskab til at udøve
bæredygtig ledelse. Resultatet bliver en stærk konkurrencefordel da lederne også får konkrete redskaber og træning til at spotte,
udvikle og sætte både eget og virksomhedens talentpotentialet i spil. Alle har talent, det skal blot opdages og opdyrkes! Nøglen er
high performances vaner og strategier, som har henblik på at udvikle evnen til at skabe bæredygtige resultater, mere effektivitet,
tid, overskud og succes, som kan måles både på medarbejdertrivslen og på bundlinjen.
STRATEGISK TALENTUDVIKLING – øger effektiviteten og arbejdsglæden med 30 %
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Som foredragsholder og facilitator af team-dage og workshops arbejder Malene ud fra en vision om at spotte og udvikle
talentpotentialet hos virksomhederne, da det skaber fundamentet for en attraktiv og bæredygtig forretning som både fastholder,
udvikler og tiltrækker talenter. Malene er kendt for at skabe transformationer igennem hendes oplæg og workshops. Det sker i en
kombination af Play Your Talent talentquizzen, adfærdsdesign, hjerneforskning og vaner, krydret med humoristiske og inspirerende
case eksempler fra erhvervslivet og Malenes eget liv.
Eksempler på temaer til foredrag, workshops eller team-dage:
• Bæredygtig ledelse - vejen til medarbejdertrivsel
• Opdag og opdyrk de oversete talenter og skab 30% øget effektivitet og arbejdsglæde
• Master your mind – nøglen til at udleve vores fulde potentiale
TESTIMONIALS
"I forbindelse med en stor konference skulle Malene levere facilitering af en workshop og hun leverede over alt forventning. Hun
var velforberedt, brændte igennem på scenen og fik deltagerne fra erhvervslivet igennem en proces som skabte tydelig udvikling
og resultater for den enkelte deltager. Som arrangør var hun fantastisk at samarbejde med i planlægningsprocessen og
tilbagemeldingen fra workshoppens deltagere har kun været positiv".
Sarah Kruse, Co-Owner hos Kruse Vask

