Bliv Professionel Netværker med en Styrkebaseret Netværksstrategi
Kender du dine styrker – og bruger du dem (rigtigt), når du netværker?
Det kan være svært at sætte ord på. Desuden forbinder mange det at netværke med at være
selvpromoverende. Dét bryder de færreste sig om.

De fleste synes, det er udfordrende at beskrive, hvordan de skiller sig ud, og hvad netop deres styrker
er. Hvordan bruger du dine til at skabe den karriere, du vil have? Det kan være svært at sætte ord på,
især overfor andre, så du kan få de rette til at lytte, forstå og vælge dig!
Denne workshop udvikler dig som Professionel Netværker gennem oplevelse og indsigt i dine
personlige styrker, drivkraft, værdier og ambitioner. Med dig får du fundamentet til en Personlig
Netværksstrategi, baseret på dine styrker, og klarhed over, hvad du helt konkret skal gøre
bagefter.
Med afsæt i en internationalt anerkendt styrketest, som du tager forud for workshoppen, arbejder vi
målrettet og fokuseret med netop dine personlige styrker, og du vil blive bevidst om, hvordan du kan
bringe dem mere i spil i din karriere og jobsøgning – og hvilke du måske skal skrue op og ned for.
Vi sætter gang i en proces, som du efterfølgende arbejder med selv i godt en måned. Anden gang
følger vi op på din proces og lægger en plan for, hvordan du kommer bedst muligt videre.
Workshoppen faciliteres af Gitte Lønstrup Dal Santo, som i 10 år har coachet hundredvis af mennesker
i at blive skarpe på, hvilke jobs de helst vil have, hvad deres næste skridt er, og hvordan de lægger en
personlig og konkret strategi for måden, de profilerer sig på, hvem de netværker med og hvordan, så
de i højere grad oplever at have sig selv med i det, de siger og gør.
Workshoppen er virtuel og dialogbaseret. Veksler mellem oplæg, facilitering, øvelser og mulighed for
individuel speed-coaching bagefter.
Jeg havde ikke forventet at få så meget med på blot få timer. Konkret, håndgribeligt værktøj jeg allerede
brugte i en netværkssituation dagen efter. Så det var virkelig et møde, der rykkede lige med det samme.
Meget relevant i forhold til, hvordan man netværker, hvad man skal gøre for selvpromovering mm. Så at
få så mange brugbare midler efter blot 3 timer, er bedre end jeg havde turde forvente.
Deltager fra workshop d. 3. februar 2021.
Max 20 deltagere. Egnet til alle, der gerne vil gøre det lettere og mere naturligt at netværke – uanset
om man er nyuddannet eller erfaren. Efter tilmelding sendes information og link til styrketest, som
bruges på workshoppen.
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