UDFORDRINGER METTE HJÆLPER KUNDER MED
Jeg hjælper både små og mellemstore virksomheder.
De udfordringer jeg ofte hjælper med, kan
kategoriseres som nedenstående:
Kommunikation: Vi har forventninger til, at andre ser
budskabet på samme måde som os selv. Men vi får
måske ikke den reaktion, vi regnede med og
kommunikationsudfordringer opstår i teamet eller
mellem leder og medarbejder.

Mette Holmgaard
Ledelses- og medarbejderudvikling
Mette har +20 års praktisk erfaring med
at udvikle ledere og medarbejdere i
private og offentlige virksomheder.
Mette kan bookes til foredrag,
ledersparring, HR relaterede opgaver,
trivselssamtaler og ledelsesudvikling.
Virksomheden er beliggende i Aalborg og
kundeporteføljen er stor i Nordjylland,
men dækker hele Danmark.

Samarbejde: Misforståelser mellem medarbejdere er
ofte årsagen til samarbejdsvanskeligheder. Det er
naturligt at tro, at de andre i teamet tænker som en
selv. I en travl hverdag kan man glemme at inkludere
sine kolleger i vigtige opgaver og beslutninger.
Medarbejder: Medarbejdere stiller store krav i dag,
både til sig selv og arbejdspladsen. Opgaverne skal
give mening, de vil selv bestemme, hvordan
opgaverne skal løses, også skal der være balance
mellem arbejdslivet og privatlivet. Men hvad sker der
hvis det ikke lykkedes ex. frygten for at fejle, stress og
i sidste ende sygemeldinger.

” DO MORE OF WHAT
MAKES YOU HAPPY ”
DU KAN TRYGT VÆLGE METTE SOM KONSULENT
Mettes ekspertise bygger bl.a. på følgende;
• Cand. Mag i Læring og Forandringsprocesser
• Akkrediteret Bestyrelsesuddannelse
• Certificeret trainer i Play Your Talent
• Certificeret i GAIS-trivselsmåling
• Certificeret i PeopleTools profiler
• Supervisionsuddannelse
• Proceskonsulentuddannelse
• Neuropædagogisk- psykologisk uddannelse
TOP TALENTER DER SES I PRAKSIS
Jeg motiveres, når jeg hjælper og udvikler andre
mennesker. Jeg spotter hurtigt andres
udviklingspotentiale og kan nemt motivere dem i
den rigtig retning. Jeg er dygtig til at se andres
behov og sætter mig ind i deres situation. Jeg er
karismatisk og har humor, der gør at jeg har en
sjov og levende fremtoning.
Læs mere på www.metteholmgaard.dk

