Certificering i DISC
Vi tilbyder dig en DISC certificering, hvor du får mulighed for at
lave adfærdsanalyser på ledere og kollegaer samt på kandidater der søger job i din virksomhed.
DISC er Danmarks mest populære og udbredte persontype værktøj og det skaber et godt fælles sprog på adfærd.
DISC kan anvendes både i ledelse, sparring, personlig udvikling,
rekruttering, teamudvikling samt i salgs- og servicearbejdet med
kunder. Værktøjet hedder Extended DISC.

 u kan give personlige tilD
bagemeldinger på Extended DISC

 u kan bedre sammensætD
te teams og afdelinger som
skal arbejde godt sammen

 u kan anvende Extended
D
DISC som et hjælpeværktøj
i rekrutteringer

 u får mulighed for at inD
spirere, motivere og udvikle
dig selv og dine kollegaer

 u kan anvende Extended
D
DISC i træning af dit personale

 u styrker dit CV med en
D
Extended DISC certificering

STEP

STEP

E-LEARNING
- 3 MODULER
+ TEST

DISC-ANALYSER
UDFYLDESAF DIG SELV
OG 3 TESTPERSONER
(SELVVALGTE)

1

 u får adgang til sparring
D
og support hos Coachers
 u får adgang til optimale
D
indkøbspriser på analyser
hos Coachers
I certificeringen får du 4
gratis analyser (1 til dig og
3 testpersoner)

STEP

2

3

INVESTERING
2 DAGES
CERTIFICERING

SELVE CERTIFICERINGEN
Gennem uddannelsen lærer du teorien bag Extended DISC, som gør dig i stand til at tolke personanalyser og give tilbagemelding. På de 2 dages certificering anvendes din egen og testpersonernes
DISC-analyser som materialer til træning i feedback og udvikling. Certificeringen afsluttes med
øvelse du skal bestå i en personlig tilbagemelding.

Investering udgør
kr. 9.500 + moms.
Inkluderet er alle
certificeringens
3 steps incl. de
4 testanalyser
samt forplejning
på workshoppen.

DATO
Uddannelsen
gennemføres den
2.-3. december
i Fredericia.

INSTRUKTØRER
Instruktører på uddannelsen vil være Ann Louise Engstrøm
og Preben Braagaard som begge er partnere i Coachers.
Begge har mange års erfaring i at give personlige tilbagemeldinger og gennemføre uddannelsesprogrammer i DISC.

KONTAKT OS:
Ann Louise Engstrøm kan kontaktes på ale@coachers.dk og tlf. +4520730764.
Preben Braagaard kan kontaktes på pb@coachers.dk eller tlf. +4520845503.

Begge dage fra
kl. 9-16.30.

