Nørgaard-Coaching

#AFKLARING
Bliv afklaret inden du går efter en bestyrelsespost eller få et boost
- bestyrelsessparring for kvinder – klædt bedre på til posten!
#1 Derfor skal bestyrelsen vælge netop mig!
#2 Mine kernekompetencer & kernefortællinger
#3 Min vision i bestyrelsen
#4 Mine værdier & grænseværdier
#5 Dét, jeg går efter, er.. – Sådan gør jeg..
#6 Personlig afklarethed, baglandet, triggere & typer
#7 Nye muligheder & Next step!
Formål
Når vi ønsker, at flere kvinder skal inkluderes på de bonede gulve og i bestyrelseslokalerne skal vi
gøre noget andet, end hvad vi hidtil har gjort. Resultatet taler for sig selv siden 90’erne - er ikke
kønt. Vi klæder derfor kvinderne bedre på til mere robusthed via selvindsigt, selvbevidsthed, selvtillid og selvværd. Helt afklaret med sig selv - så også ”drengelogerne” ser fordelene i at inkludere
kvinder til gavn for både virksomhed & bestyrelse. #AFKLARING – så du ved, hvad du går efter..

Om kurset
Kurset er for kvinder, som min. har taget den første del af bestyrelsesuddannelsen og som endnu
ikke har fundet en bestyrelsespost. Ved hvad bestyrelsesarbejdet indebærer. Kurset er også for
kvinder, som allerede har en bestyrelsespost, som ønsker et boost; styrke egen robusthed ved at
blive klædt bedre på! Nok kan der være diversitet men ikke altid inklusion.
Kurset afholdes i Grundfør v/Hinnerup. Forventet tidsforbrug 15-18 timer, heraf ca. 1 times forberedelse forud for de 5 sessioner á 2 timer. Kurset afholdes 1:1 eller max. 8 kvinder i en gruppe. I
gruppen indgår tillige en individuel telefonisk coachsession samt en fælles afslutningspræsentation.
Få følgeskab af dine kvindelige netværkskolleger til #AFKLARING - bliv klædt bedre på..
Pris kr. 16.000 + moms pr. kvinde 1:1
Intropris kr. 12.000 + moms
Pris kr. 14.000 + moms pr. kvinde 2-4 deltagere
Intropris kr. 11.000 + moms
Pris kr. 12.000 + moms pr. kvinde 5-8 deltagere
Intropris kr. 10.000 + moms
Prisen dækker undervisning, materiale og kaffe/te/vand/frugt
Kvinder i bestyrelser dokumenterer bedre resultater – tager noget andet med til bordet
– og prioriterer forberedelse! #BundlinjeMedMening
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