Til dig der vil videre

Extended DISC Basic certificering
Er du interesseret i personprofiler?
Står indsigt og udvikling højt på din ønskeseddel?
Kan du bruge et værktøj til større forståelse af dig selv og dine kolleger?
Så tilbyder vi dig at deltage på dette kursus, hvor du certificeres i anvendelsen af en spændende og
praktisk anvendelig personanalyse. Extended DISC er meget efterspurgt i erhvervslivet og bruges i mange forskellige kontekster.
Du er eksempelvis HR–medarbejder og har behov for et værktøj til rekruttering af ansatte, en leder som arbejder
med udvikling af medarbejdere, eller måske er du en konsulent, coach, der savner et nyt værktøj, eller medarbejder, som ønsker det optimale samarbejde med kolleger.
Forventninger og udbytte
Extended DISC har en høj validitet og en høj status i erhvervslivet og er en analyse med mange år på bagen. Analysen bygger på antagelsen om en sammenhæng mellem personprofil, faglige kompetencer og en høj performance.
Som certificeret bruger får du et godt udviklingsværktøj til arbejdet med egen og andres udvikling.
Eksempler på anvendelsesområder:
•
Medarbejderudvikling
•
Rekruttering af nye medarbejdere
•
Lederudvikling
•
Konflikthåndtering
•
Coaching
•
Træning i kommunikation og forståelse af mennesker
•
Organisationsudvikling
•
Sammensætning af teams/personalegrupper
Undervisningen
Kurset består af en opstart med e-learning og herefter 2 kursusdage, hvor du på den sidste af disse 2 dage certificeres i brug af profilen.

I e-learningen præsenteres du for forskellige opgaver, som du efterfølgende træner i egen kontekst. På kursusdagene arbejder vi praktisk med indholdet af analyserne i en række forskellige sammenhænge – bl.a. rekruttering,
tilbagemelding og udvikling.
Efter certificeringen
Når du er certificeret i Extended DISC er du fortsat tilknyttet Axept som kunde. Du får du adgang til den platform,
hvor rapporterne på dine kandidater til enhver tid kan kaldes frem. Her kan du blandt mange andre ting også designe din rapport, så den kendetegner din virksomhed med logo eller andet.
Analyserne kan købes enkeltvis, og der foreligger intet årligt minimumskrav til købsantal.
Tid
Forespørg om datoer og kursussteder hos os - se info nedenfor.
Sted
Sabro (Aarhus) og København
Pris
Kr. 9.500 ekskl. moms / kr. 11.875 inkl. moms.
Prisen er inkl. e-learning, fysisk undervisning, 3 analyserapporter, undervisningsmateriale og forplejning på
kursusstedet
Tilmelding og yderligere info
Ring på 40 30 14 95 eller send en mail til post@axept.dk
Du kan også læse mere om os på vores hjemmeside www.axept.dk

