
Viden der udvider
samarbejdet

Anne har en eminent evne til at læse sit
publikum og vurdere, hvordan hun bedst
leverer sit budskab, således at alle er med på
vognen. Hun formår på en enkel og meget
forståelig måde, at give indblik i
kompleksiteten af viden omkring, hvad der
kan udvide et samarbejde.
Annes budskaber sidder fast lang tid efter.

Isabel Sande Frandsen, Programme             
 Coordinator, Dairy without Borders



Jeg vil gerne præsentere jer for mit tilbud om
at komme forbi jer og holde oplæg, om det jeg
er bedst til - 
og det er at formidle viden om, hvordan vi
sammen og hver for sig kan udvide vores
samarbejdsramme til at nå nye højder.



Et oplæg tager normalt 3 timer, men kan altid
tilpasses jeres behov.

Og indeholder: 



Hvad kræver et
samarbejdet af den
enkelte og fællesskabet
med mange aktører i spil?

Hvad er der på spil i et
samarbejde?

Hvordan kan vi bruge
verbal og nonverbal
kommunikation til at
udvide samarbejdet? 

Viden,
øvelser og
dialog om
følgende:



Hvem er jeg?

Jeg har over 20 års erfaring med brancher,
hvor der er mange samarbejdspartner i spil. 

Jeg har praktisk og teoretisk erfaring med,
hvad der virker og hvad der ikke virker ift.,
hvad der skal til for at udvide samarbejdet.

Jeg er af baggrund uddannet sygeplejerske
og har læst cand.pæd.psyk.



Telefon Mail:

Kontakt mig for at høre mere

6012 9414 anneskovhansen@outlook.com

www.anneskovhansen.dk



" Det handlede både om kultur, indstilling, faglig udvikling og rytme.
Jeg henvendte mig til Anne, hvor hun sammen med afdelingen fik
skabt et fællessprog og fokus der hjalp os til at have fokus på det
udvidet samarbejde med hinanden og kunderne. Afdelingens
resultater og nye tilgang, skabte opmærksomhed og Annes
oplæg/tanker på de ressourcer vi hverdag ikke udnytter - er udvidet til
at omhandle hele den kommercielle division i Nordiske Medier, der nu
alle bruger fællessproget."
 

— Martin Quarder
Tidligere salgsdirektør

 


