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Hvorfor?
Fordi det giver mening altid at møde op med
den allerbedste version af dig. Fordi livet
nogen gange byder på store beslutninger,

the
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Hvad?

Wrooof
WE PUT

Udvikling af dig som menneske, leder og

IN HUMAN
RESOURCE

medarbejder. Om det handler om vidende-

HHH

ling, om det er at udbedre eller forbedre, er
underordnet.

livsforandrende begivenheder og hverdagsvinde, der kaster dig omkring.

UDVIKLING AF
DIG SOM MENNESKE

Selv små valg kan fra tid til anden synes store.
Veje kan virke blinde og hverdagen føles som
et lidt for filtret garnnøgle.

FORDI DET
GIVER MENING

Hvordan?
Vi støtter dig ved kognitiv coaching, konkrete
værktøjer og god, gammeldags rådgivning. Vi

Om det gælder din jobsøgning, om du er ny

byder ind med vores omfattende værktø-

leder eller om du blot lyster kvantespring i

jskasse. Alt efter hvad du ønsker og hvilken

livet og i karrieren.

forandring du ønsker at opleve, fremadrettet.

Måske du bare går med oplevelsen af, at du
kan MERE. Mere end det du bringer til torvs,
mere end det du viser verden.
Så kan vi også hjælpe dig med at accelerere
din muligheder. At finde og frisætte dit potentiale og at dele det med din omverden.
Altså - Er du nyudnævnt, nyuddannet, stressramt eller på anden måde på en ny rejse – så
hjælper vi dig sikkert i den helt rette havn.
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VI TILBYDER
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LEDERSPARRING,
COACHING
og Performance Management

Signalvej 125 H 2860 Søborg H mail@arnold-ulv.dk H Telefon: +45 6116 4400 H www.arnold-ulv.dk

Vi har rig erfaring med at afdække menneskers skjulte evner - din SUPERPOWER – og vi
frisætter sammen med dig, gennem sessioner af 1 – 1½ times varighed.

BESØG OS PÅ
WWW.ARNOLD-ULV.DK
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Hvor meget?
COACHING-FORLØB

the
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Wrooof
WE PUT

IN HUMAN
RESOURCE
HHH

PERFORMANCE
MANAGEMENT

EKSKL. MOMS

SUPERPOWER-FORLØB

indikator for
Udvist adfaerd er en den allerbedste d med
- hva
fremtidig opførsel - og så alligevel er altid en
er
D
inspiration, refleksion og coaching?
sigt er vejen til
blind vinkel der kan tåle lys og selvind best view.
the
udsigt. The highest climb always has

af 3 sessioner – inkl. uforpligtende, indledende snak (primært for jobsøgende og for
dig der ønsker et karriereskift)

DKK 3.600,-

LEDERSPARRING
COACHING

af 5 sessioner – inkl. uforpligtende, indledende snak (primært for dig der gerne vil
vokse som leder og menneske)

DKK 4.900,-

Hos os får du...

EKSKL. MOMS

KARRIEREAFKLARING

- Mette Ravn Arnold

af 1 coaching session med feedback på personprofil - find vej i jobjunglen og din fremtid.

DKK 1.500,-

EKSKL. MOMS

Prøv os!

KLIPPEKORT
af 10 sessioner

DKK 11.000,-

EKSKL. MOMS

EVT. ANALYSER OG PERSONPROFILER
KAN TILKØBES IFØLGE AFTALE

VIL DU VÆRE DEN ALLERBEDSTE
VERSION AF DIG?
RING TIL OS PÅ TELEFON 6116 4400 ELLER SKRIV PÅ MAIL@ARNOLD-ULV.DK
Signalvej 125 H 2860 Søborg H mail@arnold-ulv.dk H Telefon: +45 6116 4400 H www.arnold-ulv.dk

BESØG OS PÅ
WWW.ARNOLD-ULV.DK

