
 
 

Effekt gennem fokus – Trivsel gennem tryghed 
Jagerpilotens vej til et effektivt team 

 
En række motiverende workshops målrettet medarbejdere på offentlige og private arbejdspladser.   
De fleste medarbejdere er motiverede og ønsker at gøre en forskel. Både for arbejdspladsen, kollegerne og 
sig selv. Alligevel er der en række faktorer, som ofte spænder ben for den enkelte medarbejder og 
medarbejdergruppen – og derfor forhindrer arbejdspladsen i at udfolde sit fulde hverdagspotentiale. Med 
afsæt i sine erfaringer og oplevelser som F-16-pilot samt et dybdegående indblik i motivationsforskningen og 
beslutningsteori viser Søren Sørensen bl.a., hvordan man som medarbejder, medarbejdergruppe og 
arbejdsplads kan opnå endnu bedre resultater ved at tage bevidst ansvar, ved at arbejde målrettet med 
prioriteringer og ved at gøre sig umage – hver eneste gang. 

 
I tæt samarbejde med jer vil vi komme igennem en del spændende emner, som medvirker til bedre fokus og 
trivsel på jeres arbejdsplads. Over 4-5 workshops vil vi komme ind på emner som vilkår, tillid, mening, 
accept, beslutningsteori samt kommunikation og selv-ledelse. Kurset er et mix af teori, der omsættes til 
praksis og processer, der sætter fokus på netop jeres behov. 
 
Det hele bliver krydret med spændende, sjove og hæsblæsende historier og anekdoter fra førersædet i et  
F-16 fly, for at sætte tingene i perspektiv og for at gøre emnerne mere nærværende og aktuelle for 
medarbejderne på netop jeres arbejdsplads.    
.   
Hør blandt andet hvorfor I kan drage nytte af:   

 Øget effekt af jeres indsats gennem fokus  
 Øge den sociale tryghed der forbedrer jeres trivsel, der igen skaber resultater 
 Viden om beslutningsteori for endnu bedre beslutninger 
 Bedre kommunikation og feedback og viden om faldgruber inden for disse områder 
 Tage ansvar og lede jer selv og arbejde målrettet mod bedre prioritering 
 Arbejde med grundelementer i trivsel 

  
Forløbet er både velegnet både for ledere og medarbejdere på såvel offentlige som private arbejdspladser.   
Giv os gerne et ring eller send en mail, så uddyber vi gerne. 
 

Læs mere om Søren Sørensen på http://www.motivationsforedrag.dk   
 

http://www.motivationsforedrag.dk/

