NLP-KURSER OG

LEDERUDDANNELSE

• Certificeret NLP-lederuddannelse
• NLP-kommunikationsværktøjer
• NLP-udviklingsværktøjer
WWW.TIETGEN.DK/NLP
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NLP PÅ TIETGEN

NLP står for Neuro Lingvistisk Programmering og handler om personlig udvikling, om hvordan vores tanker og
følelser hænger sammen med vores adfærd og hvordan, vi kan ændre den gennem bevidsthed om vores tanker
og følelser.

HVAD ER NLP?

NLP ER EN GULDGRUBE AF VÆRKTØJER

Nouro henviser til de neurologiske processer i at se,
høre, føle, smage og lugte, der tilsammen danner
grundstenen i vores oplevelser

NLP-værktøjerne er udviklet på baggrund af meget
talentfulde menneskers måde at tænke og handle på.

Lingvistisk henviser til de måder, hvorpå vi bruger
sproget til at repræsentere vores oplevelser og
kommunikere med os selv og andre på
Programmering henviser til summen af de erfaringer,
som livet giver og til de mønstre og strategier, som
ligger til grund for vores handlinger

UNDERVISNINGEN HAR
FOKUS PÅ TRÆNING
På alle vores NLP-kurser har vores underviser fokus
på, at NLP er noget der skal arbejdes aktivt med og
trænes ind. Derfor er undervisningen en blanding af
teori, øvelser og træning i, hvordan du tænker og kommunikerer mere hensigtsmæssigt.

TIDLIGERE KURSISTER FORTÆLLER
”Der tilbydes et hav af lederkurser, men det her er
noget andet og mere. Kombinationen af NLP og
erhvervslivets succesparametre er meget værdifuld. Du
lærer at nå målbare mål og samtidig sikre en optimal
proces for alle parter. Uddannelsen er learning by
doing og der er konstant feedback og afregning ved
kasse 1. Det er lige mig”
Lene Jensby
HR-chef og rejsekoordinator Gislev Rejser

”Det er ikke sådan noget Happy Days-noget. Uddannelsen gav mig rent faktisk et nyt mind-set og værktøjer
til at bearbejde udfordringer og løsninger til at nå mine
drømme og visioner både professionelt og privat. At lære
den coachende lederstil har haft en positiv effekt på alle
områder”
Carsten Hestbæk
Distriktschef i Netto

“Jeg kan se, at min viden og anvendelse af NLP redskaberne giver målbare resultater på min virksomheds
bundlinje, og samtidig giver det mig personligt stor
værdi”
Bent Rosenholm
Salgskonsulent ved GASA Group

”At lære så meget og at se, at når der er indlagt en stor
volumen af praktiske øvelser, så kommer det til at sidde
på rygraden, og det følger en, således at jeg er blevet en
bedre udgave af mig selv og en bedre leder og samtalepartner”
Anette Kistrup Thybo
Innovations- og produktudviklingschef Rynkeby Food
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NLP-LEDERUNDDANNELSE - 13 DAGE
NLP-lederuddannelsen er den certificerede lederuddanelse for dig, som ønsker at udvikle dit
lederskab på et dybere plan.
Uddannelsen er tilrettelagt som et intensivt learning by doing-forløb målrettet erhvervslivet, hvor teorierne hele
tiden bliver afprøvet i øvelser og opgaver. På den måde får du en oplevelse af, hvordan teorien virker i praksis.

INDHOLD

1. modul: Kommunikationsværktøjer - 3 dage
DU FÅR OGSÅ EN COACHUDDANNELSE
2. modul: Forandring og fordybelse - 2 dage
3. modul: Strategier og målsætning - 2 dage
4. modul: Kommunikation på et dybere plan - 2 dage
5. modul: Integration af færdighederne - 3 dage
6. modul: Certificering - 1 dag
Uddannelsen varer 10 måneder og inkluderer fem timers individuel coaching og studiegruppe mellem modulerne
Uddannelsen er godkendt af Dansk NLP-forening og lever op til krav om indhold, struktur og
certificering. For at bestå certificeringen forventer vi, at du træner mellem modulerne.

UDBYTTE

Du vil gennem denne uddannelse opnå:
•• at dine kommunikationsværktøjer bliver betydelig
skarpere
•• at du får en coachuddannelse
•• at du bliver styrket i konflikthåndtering og forhandling
•• at du får styrket din måde at håndtere motivation
og forandringsledelse
•• at du bliver skarp til afklaring af problemstillinger
WWW.TIETGEN.DK/NLP

NLP KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJER - 2 DAGE

HVEM KAN DELTAGE?

Uddannelsen henvender sig til dig, der
•• har personaleansvar
•• arbejder i en HR-funktion
•• er leder med mange års erfaring
•• gerne vil forny din ledelsesstil
•• skal være ny leder
•• skal sælge
•• gerne vil udvikle din coachende lederstil
•• skal formidle eller undervise for virksomheden
•• har brug for at blive klædt på til de menneskelige
udfordringer på jobbet

NLP UDVIKLINGSVÆRKTØJER - 2 DAGE

Bliv bedre til at kommunikere med dine kolleger og
forstå andre menneskers adfærd og reaktion.

En overbygning på kurset NLP kommunikationsværktøjer,
hvor vi arbejder med personlig udvikling.

Kurset består af en række kommunikationsvæktøjer,
der udvikler og styrker dine evner til at kommunikere og forstå andres kommunikation. Derigennem
lærer du dig selv og dine personlige resurser bedre at
kende. Kurset kræver intet forudgående kendskab til
NLP.

Kurset består af en række målsætnings- og udviklingsværktøjer, der på en etisk forsvarlig måde støtter op
om den enkeltes personlig udvikling. Det forventes, at
du har gennemført kurset NLP kommunikationsværktøjer eller tilsvarende.
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Jeg har mange års erfaring med undervisning og
coaching for erhvervslivet og har bl.a. udviklet og undervist på NLP-kurserne og uddannelsen siden 2005.
Jeg er certificeret NLP-træner til at uddanne inde for
NLP og certificeret coach (PCC) hos International
Coach Federation (ICF).
Mit udgangspunkt som coach og underviser er, at du er
den, du er, og min opgave er at skabe et rum, hvor du
kan udvikle dit autentiske jeg.

ELISABET LYCKE NIELSEN

Underviser på NLP-kurserne og NLP-uddannelsen

Når du bliver bedre til at kommunikere, er det nemmere at håndtere livets udfordringer og opnå større
livsglæde og hvad du ellers måtte ønske i livet.
Som leder skal du kende dit fundament og dine værdier
for at kunne udvikle dit potentiale og dermed styrke dit
lederskab. Det arbejder vi med på uddannelsen.
Du får en øjenåbner for livet, ser nye muligheder og
styrker din robusthed.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Uddannelsen afholdes på Rugårdsvej 286 i Odense.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:
Kursussekretær
Marianne Friis
tlf.: 65 45 20 02
mail: mafr@tietgen.dk
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TILMELD NYHEDSBREV

Med Tietgen KompetenceCenters nyhedsbrev er du altid
opdateret på nye kurser og spændende tilbud, som kan
gøre dig klogere og udvikle dine kompetencer.
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