Vi indbyder til kursus torsdag den 13. juni for hele teamet i kreds 1 og 2.

Bliv klogere på dig selv
– og dine kolleger
v/Heidi Maria Schønberg, underviser og formidler i erhvervslivet

Typisk dig – introduktion til enneagrammet
Selvom ethvert menneske er unikt, genkender vi alle forskellige personlighedstyper i vores omgangskreds.
-

Enneagrammet er en gammel beskrivelse af de 9 personlighedstyper – og et godt redskab til at
blive klogere på sig selv og dine kolleger.
Med enneagrammet kan du komme bag facaden og få indsigt i egne og andres motiver. Dermed
kan du lettere undgå misforståelser i samværet med andre.
Enneagrammet kan anvendes, hvor mennesker ønsker personlig udvikling, styrkelse af
samarbejdsrelationer eller en udvikling af den menneskelige ressource i virksomheder og
organisationer. Man kan sige, at der er tale om en form for personlighedskort, som kan give et praj
om det enkelte menneskes karaktertræk, personlighed og psyke

Sted:
Dato:

Amaliegade 17, 1. sal – SALEN, 1256 København K
torsdag 13. juni

Middag:

kl. 18.00 - 19.00, inkl. drikkevarer

Kurset:

kl. 19.00 - 21.00 inkl. pause m. kaffe/te/kage.

Pris:

kr. 850,00, pr. deltager, inkl. forplejning

Kurset tæller for 2 timer til den dokumenterede efteruddannelse

-

Om foredragsholderen

Heidi Maria Schønbergs erfaringer som underviser og formidler for ledere og medarbejdere i
erhvervslivet. Hun arbejder specielt med stresshåndtering, personlig udvikling,
samarbejdsprocessor, fobibehandling samt trivsel og sundhed på arbejdspladsen. Heidi Maria
Schønberg har en solid erfaring som coach for ledere og medarbejdere i erhvervslivet, konsulenter,
specialister, sekretærer m.fl. i vidt forskellige brancher og livssituationer. Desuden har hun erfaring
i håndtering af fusioneringer og omstrukturering af virksomheder.
-

Læs mere på http://www.heidi-schoenberg.dk/

Tilmelding og betaling
Du tilmelder dig dette kursus online via vores hjemmeside www.pto.dk under kurser.
Husk at have dit medlemsnummer klar. Du kan altid finde dit firecifrede medlemsnummer over dit navn
på det gule blad.
Efter tilmeldingen modtager du en faktura pr. mail.
Parkering:
I nærheden af Amaliegade findes Jeudan Parkering på adresserne
Dronningens Tværgade 4, 1256 Kbh. K og Sankt Annæ Pl. 32, 1256 Kbh.K. (begge parkeringsanlæg)
Sidste dag for tilmelding er den tirsdag den 4. juni kl. 9.00. Eventuelle afbud skal ske senest den 4. juni
kl. 9.00, ellers opkræves fuldt kursusgebyr.

