FÅ MERE UD AF PI-VÆRKTØJERNE
LAD OS HJÆLPE JER MED AT BRUGE PI ENDNU BREDERE I JERES ORGANISATION

KÆRE HUMANOSTICS PARTNER,
Humanostics har nu i endnu højere grad mulighed for at hjælpe jer med at bruge de
mange muligheder, der ligger i PI-systemet, og som I via jeres licens har adgang til.

VI TILBYDER NU TO NYE 1-DAGS KURSER
Ud over vores Becoming a PI Practitioner certificeringskurser tilbyder Humanostics
nu to nye kurser i, hvordan PI kan tilføre endnu mere værdi til jeres organisations
udvikling. Kurserne er åbne og kan desuden afholdes hos jer som et tilrettet
virksomhedsforløb. Læs mere på vores hjemmeside ved at klikke på knapperne
herunder, og i de vedhæftede brochurer.

TEAMS OG
SAMARBEJDE

MEDARBEJDER- OG
LEDERUDVIKLING

De to nye kurser vil blive faciliteret af den nyeste tilføjelse til Humanostics-teamet,
Kirstine Hanghøj, som er specialiseret i PI. Kirstine har brugt PI dagligt i mere end
syv år inden for rekruttering, som ledelsesværktøj og i en række interne
udviklingsprocesser, eksempelvis:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

PI som løftestang for at udvikle adfærd
PI og interview/rekruttering
PI som ledelsesværktøj/kulturbærer
PI og MUS
PI og karriereveje
PI og talentudvikling og graduate-forløb
PI og stress/trivsel
PI og onboarding
PI og teams/samarbejde
PI og konflikthåndtering
PI og coaching/personlig udvikling

Udover at undervise på de to nye kurser tilbyder Kirstine skræddersyet
konsulentbistand centreret omkring PI og tilpasset jeres organisations behov.
Kirstine kan f.eks. hjælpe jer ved at tilføre ny inspiration, erfaringsoverførsel, et
frisk blik udefra eller simpelt hen ekstra ressourcer i en travl hverdag.
Kirstine tager gerne en drøftelse med jer om jeres organisations målsætninger og
udfordringer, for derigennem at identificere, hvordan PI kan understøtte jer
yderligere. En sådan dialog på 1-1,5 time er uden omkostning for jer. Hvis I på
baggrund af mødet ønsker at inddrage Kirstine til at hjælpe jer med et forløb, vil
det være en konsulentopgave, som vi aftaler rammer og pris for.
KIRSTINE HANGHØJS EKSPERTISEOMRÅDER
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kulturudvikling efter sammenlægning af to organisationer
Rekruttering på direktørniveau
1:1 leder-coaching og fortrolig sparring
Ansvarlig for lederudviklingsprogram
Udvikling og afholdelse af talentprogram
Procesfacilitering, team-sessioner og workshopundervisning
Udvikling af nye koncepter f.eks. “Fra MUS til PUMA”
Strategisk arbejde vedrørende læring og udvikling, onboarding af nye
medarbejdere, interne netværk, feedback og rekruttering

ÅBNE
KURSER
TEAMS OG SAMARBEJDE
1. maj | København | Dansk
4. september | København | Engelsk
25. november | København | Dansk

MEDARBEJDER- OG
LEDERUDVIKLING
2. maj | København | Dansk
5. september | København | Engelsk
26. november | København | Dansk

TILMELD DIG HER
KAN OGSÅ AFHOLDES HOS JER
– KONTAKT OS PÅ AT
TRAINING@HUMANOSTICS.COM
FOR AT HØRE MERE
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Vi står altid til rådighed hvis du har spørgsmål omkring vores assessments, system, workshops/kurser etc.
Kontakt os via e-mail, eller læs mere på vores hjemmeside. Klik her hvis du ønsker at afmelde disse nyhedsbreve.

