
At støtte og accelererer udviklingen og væksten ved dine fokuspersoner og medarbejdere.

Hurtig og effektiv afkodning.

Hurtig kontakt, relationsbygning og motivation.

Autentisk kommunikation - også når forskellen til klienten/kunden/medarbejderen er meget stor.

Den meget praktiske brug af motivations triggere/enneagram.

Du skal have været motivations triggere/enneagram igennem enten på vores coachuddannelse,

ledelsesuddannelse, forhandlingstræning eller lederteam udviklings workshops.

Hvis du ikke i forvejen er trænet hos os, afholder vi et intensivt brush up før kursus start (den 14/6 fra kl. 13.30-

17:00). Merpris for dette er kr. 2.000.

Det er hensigtsmæssigt at have en lederrolle, have coach eller konsulent klienter, eller en

kunde-/borgerorienteret funktion.

Forberedelses materiale og intake samtale

2 1/2 dages intensiv undervisning og praktisk træning

Kursus- og opfølgningsmateriale

Undervisning på små hold, meget nærværende træning og tæt supervision

.International uddannede undervisere, der er pionere i feltet og de absolut mest erfarne.

Om mastermodulet
Brug viden om enneagramtyperne til markant at accelerere ledelse/coaching/udvikling/facilitering af

medarbejdere, mellemledere, coach klienter og grupper.

På dette modul gør vi dig til mester i anvendelsen, så du kan bruge værktøjerne avanceret, effektivt og

rutinemæssigt. Du lærer at speede udviklingsprocesser op, når du som coach eller leder vil udvikle dine klienter

eller medarbejdere. Efter dette modul vil du også være i stand til at videreformidle og introducere andre til

enneagramværktøjerne.

Hvis du har deltaget hos The Leadership and Coaching groups lederudviklingsprogrammer, virksomheds-interne

team udviklingsprogrammer, i forhandlingstræning, i VÆLDS coachuddannelsen eller i individuel coaching har du

allerede et grundlæggende kendskab til modellerne. 

Vi udvikler din evne til:

Deltager forudsætninger

Datoer
Modulet foregår over to dage samt en opfølgningsdag. Opfølgningsdagen ligger fast hver anden måned, så der har

du mulighed for at melde dig på, når det passer ind i kalenderen.

Dag 1: 15. juni kl. 9.30-16.00, Dag 2: 16. juni kl. 9.30-16.00.

NB! Mulighed for hel eller delvis online deltagelse.

 Mastermodulet omfatter

Kursusgebyr pr. master modul: 12.000 kr. ekskl. moms

MASTERMODUL
AVANCERET ANVENDELSE AF
ENNEAGRAMTYPERNE
- for ledere, coaches og konsulenter


