Bliv DiSC Certificeret

Skab stærkere relationer og bedre samarbejde. Forstå dig selv bedre.
Forstå andre bedre og øg din gennemslagskraft og effektivitet.
Målret din kommunikation bedre til den enkelte. Brug DiSC i alle
situationer, uanset din rolle og skab bedre resultater og større glæde
for både dig selv og andre.
DiSC er et af verdens mest anvendte og anerkendte

DiSC® er, at den som den første DiSC-profil i verden

personprofilværktøjer og benyttes af ledere, konsulenter

er bygget op omkring en normativ spørgeramme, og

og HR-specialister verden over. Med god grund. DiSC er

er adaptiv. Det medfører et mere intuitivt layout og

let at anvende og kan bruges i enhver branche – uanset

rapporten er skrevet i et anerkendende og styrkebaseret

organisations størrelse. Det specielle ved Everything

sprog.
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DiSC Certificering
Målgruppe
Konsulenter, HR, ledere og andre, der har et ønske om
at arbejder professionelt med:
•

Organisationsudvikling

•

HR

•

Medarbejder- og lederudvikling

•

Rekruttering

•

Teamsamarbejde og udvikling

•

Salg og salgsledelse

•

Onboarding

Med DiSC fås et enkelt, praktisk og valideret personvurderingsværktøj til at understøtte disse aktiviteter.

Mål
Everything DiSC® certificeringen sætter dig i stand til

Certificeringen giver dig et solidt teoretisk og praktisk

at give en personlig tilbagemelding og til at træne og

fundament til at:

udvikle andre ved brug af DiSC. Du får en dyb indsigt og
forståelse for værktøjet.

•

Fortolke en everything DiSC® Workplace og give en etisk
forsvarlig personlig tilbagemelding

•

Anvender DiSC som forståelsesramme til selvindsigt for
enkeltpersoner og grupper

•

Kunne arbejde med DiSC i relation til ledelse, teams,
organisationsudvikling og rekruttering

Virksomhedens og dit udbytte
•

Styrket samarbejde, stærkere relationer og større arbejdsglæde

•

Flere gode konstruktive konflikter

•

Øget effektivitet

•

Større mentalt overskud

•

Mere målrettet i rekrutteringsarbejdet ift. at stille skarpt på kandidatens adfærdsbehov

•

Hurtigere og mere effektive forandringer

•

Øget selvindsigt i egen adfærd og præferencer

•

Bedre forståelse for andres adfærd og præferencer

•

Stærk bevidsthed om forskelle og ligheder og evner til at skabe knivskarpe relationer

•

Øget personlig succes

•

Adgang til mange forskellige DiSC profil typer billigt

Praktiske informationer

Holdstart. Se www.pluspart.dk/

Uddannelsen afholdes hos PlusPart ·

Certificeringen giver dig adgang til 6

everything-disc-og-disc-certificering/

Pris: Se www.pluspart.dk/everything-

typer af Everything DiSC® profiler. Se

disc-og-disc-certificering/

uddybning på de sidste sider ·

Tilmeld dig via mail til tina@pluspart.

For yderligere informationer ring til

dk eller torben@pluspart.dk

Tina på 22 22 12 16 eller til Torben
på 22 22 12 14

Undervisningsforløb på
en DiSC Certificering
En DiSC certificering er et forløb i 5 trin

TRIN 1:

Forberedelse
•

14 dage før kursusstart

•

Individuel online forberedelse Varighed ca. 2-4 timer.
Sprog: Engelsk

•

Udfyldelse af Everything DiSC® Workplace-profil

•

Læsning af den modtagne DiSC Workplace-profil

TRIN 2:

Undervisning - 2 kursusdage
•

Grundlæggende forståelse af Everything DiSC® modellen

•

Forstå og anvende DiSC sproget

•

Profilernes konstruktion og validering

•

Everything DiSC Workplace® rapportens indhold &
supplerende rapporter

•

Brug af DiSC i din organisation

TRIN 3:

Eksamen - online
•

Individuel online eksamen tages inden for 72 timer efter de
afholdte kursusdage

•

Sprog: Dansk eller engelsk

TRIN 4:

Egen adgang til EPIC
En online admistrationsportal
•

Opsætning af online administrationsportal

•

Du får adgang til at anvende de mange forskellige profiler og
værktøjer som certificeringen indeholder

•

Du får udleveret en USB-nøgle med masser af
undervisningsmaterialer med bl.a. øvelser og PowerPoints,
således du nemt og enkelt selv kan skræddersy dine egne
forløb

TRIN 5:

Personlige tilbagemeldinger og
uddybning af øvrige profiler
•

Gennemgang af profilerne: Salg, Ledelse, Work of Leaders, og
363* for Leaders og Konfliktprofilen

•

Træning i den personlig tilbagemelding

Efter DiSC certificeringen, har du mulighed for løbende at få gratis sparring og support ifm. brugen
af værktøjet, både til udsendelse af links, men også ift. tilbagemeldinger og facilitering. 1 gang årligt
holdes en gratis erfa-dag for DiSC certificerede.

Uddybende om de 6 profiler
certificeringen giver adgang til

Everything DiSC® Workplace
Everyting DiSC® Workplace har fokus på
samarbejdet mellem mennesker.

Profilen er bygget op i 3 overordnede afsnit:
•

Kend dig selv – med fokus på egne styrker og udfordringer

•

Forstå andre – fokus på, hvad der kendetegner andre stile

•

Tilpasning – tips og fif til, hvordan du med din stil kan
tilpasse din adfærd ift. andre

Målgruppe: Alle

Everything DiSC® Ledelse
Everyting DiSC® Lederprofilen har fokus på ledelse af
forskellige medarbejdere.

Profilen er bygget op i 5 overordnede afsnit:
•

Kend dig selv – med fokus på egne styrker og udfordringer som
leder

•

Tilgang til uddelegering – hvordan ledere uddelegerer til D, I, S og C
medarbejdere

•

Målgruppe: Ledere, projektledere, interne trænere,
leder-talenter osv.

Tilgang til motivation – hvordan ledere motiverer medarbejdere
med D, I, S og C stile

•

Tilgang til udvikling – hvordan ledere udvikler forskellige
medarbejdere med D, I, S og C stile

•

Tilgang til samarbejde med andre ledere

Everything DiSC® salg
Everyting DiSC® salg har fokus på sælger-kunde relationen.
Profilen stiller skrap på sælgerens styrker og udfordringer i
samarbejdet med kunder og hvordan disse bringes i spil.

Profilen er bygget op i 5 overordnede afsnit:
•

Kend dig selv – med fokus på egne styrker og udfordringer som
sælger

•

Genkendelse af D, I, S og C købsstile, hvordan spotter jeg de
forskellige kunder

•

Forstå dine kunder og hvad der driver de forskellige kundetyper

•

Tilpasning – tips til hvordan du tilpasser din adfærd til D, I, S og C
kunder

Målgruppe: Sælgere, salgsledere, rådgivere og andre
som arbejder med kunder og leverandører

•

Kortlægning og planlægning af kundestrategier, herunder, hvordan
du ”læser” kunder

Everything DiSC® Work of Leader
Everyting DiSC® Work of Leadersprofilen har fokus
på ledelse 1 til mange. Profilen tager udgangspunkt i
VAG-modellen (vision, alignment og gennemførelse)
og bearbejder hver af de 3 ledelsesmæssige
discipliner ud fra best-practice kontinua.

Work of Leaders er bygget op i 4 overordnede afsnit:
•

Kend dig selv – med fokus på egne styrker og udfordringer
som leder

•

Vision - 6 best-practice på lederens styrker og udfordringer
ift. visionselementet

•

Alignment – 6 best-practice på lederens styrker og
udfordringer ift. alignment-elementet

•

Gennemførelse – 6 best-practice på lederens styrker og
udfordringer ift. gennemførelse

Målgruppe: Ledere, som ønsker at dygtiggøre sig i
relationen 1 til mange

Everything DiSC® 363* for ledere
Everyting DiSC® 363* for ledere er for dem,
som ønsker at benytte 363* feedback i deres
lederudviklingsprogram.

363* for ledere er bygget op i 4 overordnede afsnit:
•

Din egen score

•

Din score contra medarbejderes, sideordnede og lederens
score

•

Individuelle strategier til forbedring af ledelseseffektiviteten

•

Omfattende datagrundlag til at underbygge analysen

Målgruppe: Nye og erfarne ledere

Everything DiSC® produktive konflikter
Everything DiSC® produktive konfliktprofil giver
teknikker, som kan øge medarbejdernes selvindsigt
i konfliktadfærd. Fremfor at fokusere på at løse
konflikter er formålet at afdække personlige
reaktionsmønstre i konfliktsituationer. Den er
fantastisk til at forebygge konflikter med og skabe
selvindsigt til at løse konflikter med.

Målgruppe: Alle
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Den er bygget op i 4 overordnede afsnit:
•

Din DiSC stil i konflikter

•

Destruktive reaktionsmønstre

•

Automatiske tanker og disses påvirkning i konflikter

•

Valg af konstruktive reaktioner

