
Heidi de Feuth
Mere end 25 års erfaring som selvstændig 

erhvervsdrivende og leder samt de sidste 5 år som 

sparringspartner og rådgiver for små ejer-ledede 

virksomheder og  iværksættere. Min spidskompetence 

er sparring, rådgivning  og coaching indenfor strategi, 

salg, udvikling af mennesker, teams og organisationer –

alt sammen med udgangspunkt i Play Your Talent.  

Ydermere har jeg flere poster i Advisory boards og 

bestyrelser, hvor jeg også har stor interesse i at deltage.

Min baggrund
Min professionelle baggrund er salg og ledelse, 

kombineret med udd. indenfor coaching og formidling

Se mere på 

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

” 
Da jeg blev præsenteret for 

Play Your Talent blev det 

tydeligt for mig at jeg havde alt 

for mange arbejdsopgaver der  

drænede mig, og for få 

arbejdsopgaver der fik mig til at 

føle mig som en fisk i vandet.

Det gjorde en stor forskel for 

mig at blive bevidst om dette, 

og betød at jeg tog ansvar for 

at få mine talenter endnu mere 

i spil.

Fantastisk værktøj både til 

teams og i 1:1 sessioner

”

Udvikling af ledere, teams og individer
Som resultat- og forretningsdrevet sparringspartner og 

rådgiver er min største drivkraft, at det jeg byder ind 

med giver værdi og at håndgribelig succes skabes. 

Når vi indgår et samarbejde, vil udgangspunktet altid 

være JERES behov og muligheder.

Play Your Talent
Når man udfolder det man er god til, får man ud over 

betragtelig større arbejdsglæde og trivsel også større 

effektivitet og skaber bedre resultater på 

arbejdspladsen. Vi er bare gladere og bedre udgaver af 

os selv, når vi udfolder vores talenter. Dette gør sig 

gældende for teams/afdelinger, ledere og individer. 

Fokus kan f.eks. være udvikling af medarbejdergrupper, 

hvor der skabes bevidsthed om styrker og svagheder, 

blindspots, teamsammensætning til specifikke 

opgaver/projekter.

Business Coaching
Målrettede og handlingsorienterede 1:1 eller 

gruppesamtaler enten med udgangspunkt i en Play 

Your Talent analyse eller en aktuel problemstilling giver 

mulighed for  udvikling af  mennesket, teamet og  

forretningen. 

Bestyrelsesmedlem/Advisory board
Med erfaring fra flere poster i Advisory boards og 

bestyrelser byder jeg meget gerne ind her også.


