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BLIV EVERYTHING DiSC® CERTIFICERET DEN 10. - 11. oktober 2022

 
ET VÆRKTØJ FOR ALLE  
Everything DiSC® er et fantastisk værktøj til at 
udvikle organisationer, da det uanset organisa-
tionens størrelse og graden af kompleksitet, er 
enkelt, intuitivt og let at implementere. Profil-
værktøjet tilbyder en forståelsesramme, der gi-
ver ledere og medarbejdere mulighed for at ko-
ordinere forskellige behov for samarbejde, 
kommunikation, ledelse og motivation – uden 
at sætte folk i bås og kasser. Den fælles forstå-
else giver et fælles sprog om adfærd, der for-
uden en øget selvindsigt giver et solidt funda-
ment for at arbejde målrettet med organisati-
onsudvikling.  

 
ANERKENDT VÆRKTØJ 
En Everything DiSC®-certificering åbner op for 
et af de mest anerkendte og anvendte person-
profilværktøjer i verden, der kan anvendes til at 
målrette arbejdet med bl.a. rekruttering, le-
delse, udvikling, samarbejde, konflikthåndte-
ring, teams, kommunikation og salg.  

UDBYTTE 
Med dette to dages kursus får du grundlæg-
gende viden, uvurderlige værktøjer og praktisk 
erfaring med at facilitere Everything DiSC®

, og 
du kan hjælpe dig selv, ledere og medarbejdere 
med at skabe bedre forståelse, samarbejde og 
kommunikation samt at skabe resultater.

Deltag i Progresos Everything DiSC® Certificering 
Et værdifuldt værktøj for ledere, medarbejdere, teams og organisationer   
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MED EN EVERYTHING DiSC®- CERTIFICERING 
KAN DU: 

• Give personlige tilbagemeldinger på alle 
Everything DiSC®-profiler. 

• Facilitere og træne andre i brugen af Eve-
rything DiSC®. 

• Få læring om, hvordan man mere effektivt 
kan lede gennem en større forståelse af 
DiSC®-stilene.  

• Få sat ord på adfærd og handlemønstre – 
det skaber selvindsigt.  

• Gennem selvindsigt kan overspringshand-
linger komme til livs, forstå motiva-
tion,stressfaktorer og sæt bedre mål for 
dig selv, dine medarbejdere eller team. 

TILMELDING: Karsten Andreasen på kan@pro-
greso.dk. 
PRIS: To dages kursus d. 10. – 11. oktober, kr. 
18.500 inklusive forplejning og forberedelse, ex. 
moms. 

STED: Aalborg Scandic Øst  

Hadsundvej 200, 9220 Aalborg 

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
Karsten Andreasen pr. e-mail: kan@progreso.dk  

Vi glæder os til to spændende og udbytterige 
dage!

 

Overblik over forløbet 

Trin 1:

Forberedelse
2 uger inden første 
kursusdag, åbnes der op 
for den online 
forberedelse som du får 
adgang til via e-mail. 

Onlineplatformen er
engelsk.

Trin 2:

2 kursusdage
2 dages fælles fysisk 
undervisning d. 10. og 
11. oktober 2022.

Kl. 08.30 – 16.00

Undervisningen og det
materiale, som I
vil få udleveret, er på
dansk.

Trin 3: 

Eksamen
Efter kursusdag 2 er 
afsluttet, åbnes der op 
for selve eksamen, der 
foregår online. 

Eksamen kan vælges på
dansk eller engelsk.


