
Gratis event

Human House inviterer til gratis vidensdag i Kolding for dig, der er leder. Dagen byder på to 
oplæg med inspiration til, hvordan du udfordrer din egen ledelsesform i forhold til rutiner og 
vaner, samt hvordan du kommunikerer med gennemslagskraft.

Oplæg 1:  Mod i ledelse
Mod i ledelse handler om lederen, der påtager sig ansvaret for at holde fokus på 
arbejdsopgaven. Mod i ledelse er at turde acceptere ledelsesansvaret og udfordre samt arbejde 
med rutiner og vaner. Det er vigtigt at have mod til at igangsætte forandringer, når det er 
nødvendigt.

Chefkonsulent og erhvervspsykolog Lene Hvid giver en teoretisk indflyvning kombineret med 
praktiske eksempler og værktøjer med udgangspunkt i et stærkt arbejdsfællesskab.

Oplæg 2:  Krop og kerne
Hvordan fremstår du, når du kommunikerer budskaber i din organisation? Performance- og 
stemmetræner Rikke Boisen fra Human House ser på kommunikation både internt og eksternt; 
i samtalen, i gruppen og foran en forsamling. 

På workshoppen ser vi på, hvordan du kommunikerer klart ud fra et psykologisk og fysiologisk 
perspektiv, og du lærer simple teknikker til kommunikation, som styrker din gennemslagskraft 
og tydelighed, så dit budskab når modtageren.

Om Human House

Velfungerende virksomheder skabes gennem god ledelse og godt arbejdsmiljø. Det har vi vidst længe, 
og det gør vores kunder også. Derfor har vi brug for mange flere hænder til at imødekomme efter-
spørgslen på god rådgivning. Vi er ikke i tvivl om, at det er sandt, når vi siger, at velfungerende virk-
somheder skaber vækst.

Human House er et dansk konsulenthus med internationale ambitioner. Vores 90+ medarbejdere, der 
er fordelt over hele landet, tilbyder rådgivning og undervisning inden for både ledelses- og organisa-
tionsudvikling og autoriseret arbejdsmiljø. Kort sagt yder vi faglig rådgivning om alt det, der betyder 
noget for mennesker i virksomheder. 

Netop derfor hedder vi Human House.

TILMELD DIG HER

20. april 2023 | Kl. 14.00-17.00 | Forum Kolding, Bramdrupskovvej 110, 6000 Kolding

VIDENSDAG FOR LEDERE

https://humanhouse.com/da/tilmelding/?fid=16&id=1537


14.00 Velkomst

14.05 Mod i ledelse
Oplæg ved chefkonsulent Lene Hvid

15.25 Pause

15.45 Krop & Kerne – ny vinkel på kommunikation
Oplæg ved seniorkonsulent Rikke Boisen

16.55 Afrunding og tak for i dag

Program

VIDENSDAG FOR LEDERE


