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Mød vores undervisere
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Kompetencer
Bred praktisk erfaring
Vi hjælper virksomheder i alle brancher 
med at tjene flere penge og blive mere 
konkurrencedygtige.

Mange år med undervisning
Med mere end 30 års erfaring er vi 
specialiserede i proces effektivisering og 
uddannelse indenfor LEAN, Six Sigma, 
TPM, Projektledelse, Effektiviseringskurser 
og Kompetenceudvikling.

Nøglen til succes
Vi ønsker, at virksomhedens 
medarbejdere skal have kompetencer 
til at effektivisere på deres niveau. 
Hemmeligheden bag effektivisering er 
kendskab til detaljerne i en virksomhed.

Undervisning i øjenhøjde
Al vores undervisning er lavpraktisk og 
sker i øjenhøjde med film og billeder. Vi 
har høj fokus på anbefalet læringsmiljø. 
Dette har vi erfaret giver høj effekt ved 
indlæringen.

Jacob er optaget af ledelse og af, hvad god 
ledelse betyder for effektiviteten og for det pro-
dukt, der kommer ud af processen – fordi ledelse 
er ikke en position, men en proces. Han tror på, at 
man som leder får de bedste resultater hvis man 
mestrer balancen i at opsætte mål, sætte retning, 
følge op og give feedback, med inddragelse, an-
erkendelse, medbestemmelse og faglig og per-
sonlig medarbejderudvikling.

I perioden i perioden 2012 til 2020 har Jacob fun-
geret som teamleder, afdelingsleder og fagchef 
i forskellige kommuner med fokus på udsatte 
unge og deres fodfæste på arbejdsmarkedet og i 
uddannelsessystemet.

Lisbet Rosendahl er træner på vores åbne kurser 
og virksomhedstilpassede opgaver. Hun har en an-
derledes sund og rummelig tilgang til mennesker, 
end de fleste. Det er hende som afholder medar-
bejder samtaler og personlige udviklingsforløb, og 
afslutter opgaverne med høj fokus på adfærd og 
forsvarsmekanismer. Hun giver en dybere forståel-
se for menneskelige behov og handlinger, som gi-
ver stor mening hos vores kunder. Derudover tov-
holder i vores eksklusive effektiviseringsnetværk.

Hun har studeret psykoterapi på Systemisk Institut 
for Familieterapi (SIF) og er certificeret Dale Carne-
gie® High Impact Presentations og Dale Carnegie® 
Course – Kommunikation og Ledelse. Videreud-
danner sig indenfor eksistentiel dynamisk psykote-
rapi, som er en 4-årig psykoterapeut uddannelse.

Jacob Krogh Lisbet Rosendahl



Uddannelsens opbygning

Side 3 | 3c-value.dk | +45 50 89 60 01

Modul 1
LEDELSE AF MINDSET

Målet med dette kursus: Ledelse af mindset
Brainstorming: Hvad er ledelse?
	 Hvordan	defineres	ledelse?
	 Management	og	Leadership
	 Brainstorming:	Hvorfor er du leder?
Den brændende platform
Ledelsesmæssige referenceramme
Værdier
Systemer
	 Hvad	karakteriserer	et	system?
	 Styrende	principper	i	systemer
Forforståelser
	 Hvilken	farve	har	et	æble?
	 Når	vores	forforståelser	bekræftes	
	 Når	vores	forforståelser	ikke	bekræftes
Fiskebensanalyse

Modul 2
KOMMUNIKATION

Brainstorming: Hvad er kommunikation?
Kommunikation
	 Vi	kan	ikke	-	ikke	kommunikere
	 De	4	kommunikations-punkter
	 Kommunikationstyper
	 Kommunikationsprocessen
	 Positioner	i	kommunikation
	 Adfærd	i	kommunikationen
	 Transaktionsanalysen
Aktiv lytning

Modul 3
MOTIVATION

Motivation
	 Motivationstyper
	 Ydre	styret	motivation	har	to	ben
	 Medarbejderens	behov
	 Mennesker	handler	forsvkelligt,	når	behov	
opstår

	 Motivation	og	behov
	 Behov	for	en	oplevelse	af	sammenhæng
	 De	3	motivationsfaktorer
	 Modstand
	 Brainstorming:	Hvordan	har	I	oplevet	
modstand?

	 Fra	modstand	til	motivation
	 Skal	medarbejdernes	behov	altid	opfyldes?
	 Balance	mellem	virksomhedens	og	
medarbejderens	behov


