Sertifisering
i persolog®
Personmodell

Sunn basis for personlig utvikling
Persolog® Personmodell
I vår tid blir arbeid med mennesker stadig viktigere. Din oppgave som konsulent, coach eller som ansatt i en HR-funksjon er å gi hjelp for at mennesker skal
fungere optimalt sammen innen de krav og muligheter jobben gir.
Med Persolog får du verktøy for å forstå egen og andres adferd på områder som;
❙❙ kommunikasjon,
❙❙ tidsstyring,
❙❙ stressmestring,
❙❙ teamarbeid,
❙❙ konflikthåndtering og
❙❙ motivasjon.
Vår kvalitetsgaranti
Persolog® Personmodell er en forskningsbasert modell som kontinuerlig videreutvikles. Dette gir profilene en høy grad av reliabilitet og validitet, og sikrer at
du alltid har oppdaterte verktøy tilgjengelig.
Persolog® modellen egner seg også godt i internasjonale settinger. Flere av
våre verktøy er oversatt til mer enn 20 språk.
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Sertifisering i persolog® Personmodell
Verdifull og effektiv selvinnsikt
Persolog® Personmodell gir bedre forståelse av egne og andres behov.
Den beskriver menneskelig atferd på basis av fire atferdsstiler: D, I, S og K.
Mennesker som hovedsaklig viser en direkte atferdsstil (D) motiveres gjerne av
å løse problemer og å oppnå raske resultater.
Mennesker som hovedsaklig viser en influerende atferdsstil (I) motiveres
gjerne av å overbevise andre og påvirke dem. De er åpne og uttrykker oftest
tanker og følelser på en optimistisk måte.
Mennesker som hovedsaklig viser en stabil atferdsstil (S) motiveres gjennom
å skape forutsigbare omgivelser. De har tålmodighet og er gode lyttere.
Mennesker med en kvalitetssøkende atferdsstil (K) motiveres gjerne av å
strekke seg etter høye standarder.
Heller enn å definere, gir persolog® Personprofiler hjelp til refleksjon og verktøy
for utvikling og endring.
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Innhold
Vi benytter oss av gruppearbeid, selvstudium, øvelser og casestudier som har
vist seg effektive i praksis. Våre kursledere har alle lang erfaring og formidler
både teoretisk kunnskap og personlig erfaring på en lett tilgjengelig måte.
Gjennom tilbakemeldinger fra kursleder og andre deltakere får du en dypere
forståelse av både din egen og andres Personprofiler.
❙❙ Introduksjon til persolog® Personmodell gjennom øvelser og casestudier
❙❙ Basis for atferd og akademisk bakgrunn for teorien bak modellen
❙❙ Fortolkninger og øvelser på flere nivåer
❙❙ Introduksjon og rammeverk for seminarer og trening med modellen
❙❙ Oversikt over ulike muligheter for å tilpasse modellen for bruk i salgs-,
team- og lederutvikling og produktene som finnes på hvert område
❙❙ Introduksjon til vårt nettbaserte analyseverktøy eport
❙❙ Struktur for og design av ditt eget seminar med persolog® Personmodell
Du finner en mer detaljert beskrivelse av vårt 2 +1 dagers seminar på
www.persolog.no.

Sertifiseringen gir deg		
Trenermateriell og dokumentasjon
Trenermateriellet består av tre deler: 				
❙❙ Volum I inneholder relevant bakgrunnskunnskap. 			
❙❙ Volum II er en fordypning innen aktuelle temaer.			
❙❙ Volum III inneholder en CD med flere Power Point presentasjoner og 		
arbeidsark for deltakere i PDF-format.
Markedsføringsmateriell
Trenerkofferten som utleveres ved sertifisering inneholder alle våre produkter
for persolog® Personmodellen. I tillegg finnes markedsføringsmateriell som
brosjyre og logoer.
Hotline
Etter sertifiseringen vil vår stab fortsette å være tilgjengelig for deg på telefon
dersom du har spørsmål knyttet til trening og bruk av materiell fra persolog®.
Trenerdag
Som lisensiert trener vil du ha mulighet for å delta på våre årlige trenersamlinger. Her får du faglig påfyll, inspirasjon og nyheter om produkter.
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To veier til sertifisering i persolog®
Personmodell
1. Åpne seminarer
I våre åpne seminarer vil du møte ledere, HR-folk, trenere og coacher fra
mange sektorer. Du vil få glede av mangfoldet i erfaring og arbeide sammen
mot sertifisering i persolog® Personmodellen. Med maksimum 15 deltakere vil
du få mye ut av treningen. For neste åpne seminar, se www.persolog.no
2. Bedriftsintern sertifisering
Mange ganger gir det god mening å trene flere mennesker fra samme organisasjon. Med bedriftsinterne sertifiseringer bygger dere bro direkte til deres
egen arbeidshverdag. Dette vil legge basis for en rask implementering av
verktøyene i organisasjonen og bidra til et stort læringsutbytte.

Kontakt oss for en hyggelig prat
om deres behov.
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persolog Norge AS, Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand

Norge
persolog Norge AS
Gimlemoen 19
4630 Kristiansand
Telefon: +47 9348 5550
www.persolog.no

persolog® Jobbprofil
En presentasjon av jobben
❙❙ Oppdag hvilken atferd som passer best med
rollen
❙❙ Finn ut hvilke justeringer som er nødvendig
for å øke effektiviteten

persolog®
Jobbprofil
Prof. John G. Geier
Prof. Dorothy E. Downey

❙❙ Identifiserer ferdigheter du kan videreutvikle
En presentasjon av jobben
❙ Identifiser oppfattelsen du har av jobben din
❙ Reflekter over oppfattelsen du har av jobben din
❙ Øk kjennskapen til dine grunnleggende ferdigheter i jobbsammenheng

Oppdag dine atferdsmessige styrker
❙ les ❙ oppdag ❙ reflekter
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persolog® profil Effektiv håndtering av tid
Tid for bedre livskvalitet og
produktivitet
❙❙ Tid for bedre livskvalitet og produktivitet

persolog
profil Effektiv
håndtering av tid
®

❙❙ Lær å konsentrere deg om det som er
viktig

Tid for suksess og livskvalitett

 Lær å konsentrere deg om det som er viktig..
 Utvikle økt fleksibilitet og kontroll over tiden..
 Bruk den begrensede tiden du har på en mer meningsfull,
mer balansert og mer kontrollert måte.
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❙❙ Bruk den begrensede tiden du har på en
mer meningsfull, mer balansert og mer
effektiv måte
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