Det lyttende samarbejde
De fleste resultater i arbejdslivet opnår vi i samarbejde med andre. Men ofte er det netop den
menneskelige relation mellem to eller flere personer, der er den største udfordring for at nå derhen, vi
gerne vil.
I vores sessioner om ”Det lyttende samarbejde” arbejder vi med dig, og hvordan du kan blive klogere på
dig selv og få mere ud af dine samarbejdsrelationer. Vi styrker dine redskaber til at håndtere
forandringer, potentielle konflikter og dine muligheder for at opnå resultater sammen med andre.
Det centrale for os er, at du bliver bedre til at lytte – til dig selv og dine omgivelser. Derfor arbejder vi
med tanke, tale og samtale. Og vi tager dig ud i naturen for at give dig stilheden til at nå derhen, du
gerne vil.
Vores udgangspunkt er blandt andet:
o

Vi går på opdagelse i dig og den måde, du analyserer og løser hverdagens udfordringer.

o

Vi finder vi ud af, hvordan du kan blive bedre til at løse både kort- og langsigtede
problemstillinger.

o

Du får flere konkrete redskaber til at håndtere komplicerede processer, der involverer
medarbejdere, kolleger eller andre professionelle relationer.

Vi tilbyder en 1-dags session ved Skovskolen i Gribskov den 14. maj, hvor vi både arbejder inden- og
udendørs. Pris: 1900 kr. ex. moms.
Vi tilbyder et 48-timers seminar den 25.-27. juni 2019 ved Skoven Kalder i Blekinge i Sydsverige, hvor
vi bruger den smukke natur som ramme for vores seminar. Pris: 5800 kr. ex. moms.
På gåturene går vi maks. 10 km om dagen, og du skal blot skal være i almindelig form.
Du kan tilmelde dig begge eller ét af formaterne. Se vores kontaktoplysninger nedenfor.
Vi er:
Mie Marcussen
Mie er indehaver af Marcussen & Company og leder af
Konfliktnavigatøruddannelsen. De seneste 11 år har Mie konfliktmæglet og rådgivet i samarbejde og konfliktsituationer for bl.a.
Forsvaret, DR, Lederne, DJØF og adskillige kommuner. Mie er
ekstern lektor på SDU og KU på bl.a. masteruddannelsen i
konfliktmægling. Uddannet cand.merc.jur. og master i konfliktmægling og har tidligere arbejdet personalejura. Medforfatter til
bogen ”Mellem Os - ABC til konflikt”.
Erik Harr
Erik er til daglig direktør i FADL – Foreningen af Danske
Lægestuderende og driver lederprogrammet Din Camino – find vejen i
dit lederskab. 15 års erfaring som top- og mellemleder i fagforeninger,
erhvervsorganisationer, forlag og i kommunikations-branchen.
Uddannet cand.mag. og har en diplomuddannelse i ledelse. Forfatter til
fagbøger om organisationsudvikling i politiske organisationer, medielobbyisme og det at sætte en dagsorden. Censor i virksomhedsstudier
og kommunikation ved Roskilde Universitet (RUC).
Kontakt os på mie@marcussen-co.dk eller erikharr2610@gmail.com, hvis du vil høre mere.

