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Lena Munk Consult

Insights - forstå dig selv og dine kollegaer
Insights Discovery® giver et unikt indblik i samspillet mellem medlemmerne i dit team.
Insights er en enkel og tilgængelig model, der er sjov og effektiv at arbejde med. I bliver
klogere på jer selv og hinanden og skaber stærke og effektive relationer.
Enkel model med fire farver
Insights er meget enkel at arbejde med og består af fire farveenergier: SolGul, HavBlå, IldRød
og SkovGrøn farvenergi. Samtidig får hele teamet en individuelle personprofil på mere end 20
sider, beskriver den enkeltes sandsynlige styrker og udviklingsområder, blinde pletter,
kommunikationsstil og betydning for teamet. Rapporten er baseret på profiltagerens egne svar
i form af et elektronisk spørgeskema.
Herudover får I et teamhjul, hvor alle er placeret i en af otte hovedtyper, så I kan se
hvordan I supplerer hinanden. Med anerkendelse og respekt for forskellighederne får I de
optimale arbejdsbetingelser.
Støtter åben og ærlig dialog
En Insights workshop giver jer ny viden og hjælp til at sætte fokus på jeres relationer og skabe
et godt grundlag for en åben og ærlig dialog i teamet.
I kan vælge en enkel dag eller et forløb. Begge dele støtter op om at skabe en positiv indstilling
til forandring hos den enkelte og i fællesskabet.
Vi gennemfører workshops på dansk eller engelsk efter jeres behov. Ligeledes kan vi levere de
individuelle rapporter på det ønskede sprog.
Udbytte
• Et trygt og fælles sprog at tale om samarbejde og udvikling
• Forbedret kommunikation og samarbejde
• Øget selvindsigt og forståelse for andre
• Træning i at omsætte den nye viden til konkret adfærd og handling
• Input til handleplaner med henblik på fortsat forbedring af teamsamarbejdet.
Priser
Prisen afhænger af, hvor mange I er, og hvor mange gange vi skal ses. Måske har I behov for
en halv dag, en hel dag eller et længere forløb. Måske har I Insights i forvejen og har brug for
en inspirerende workshop, der sikrer, at I får endnu mere glæde af profilværktøjet.
Vi tilbyder også at supplere de individuelle Insights profiler med 1:1 tilbagemeldinger.
Ring på telefon 60820862 og få en uforpligtigende snak om, hvordan
personprofilværktøjet Insight Discovery kan bidrage til at styrke samarbejde og arbejdsglæde i
netop jeres team.
Hvis du er interesseret, sender jeg et forslag og en pris, der møder jeres ønsker og behov.
Eksempel på en individuel rapport kan du se fra dette link:
https://www.insights.com/media/1906/danish-mortenmenigmand-50-hj%C3%A6lpendesupporter-adaptiv.pdf
…..fortsætter næste side

[2 af 2]
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Lena Munk, organisationskonsulent
Insights Discovery akkrediteret, uddannet proceskonsulent fra Copenhagen Coaching
Center, cand.comm. og master i organisationspsykologi fra Roskilde Universitet. Lena
er også certificeret i Team Culture™ og personprofilværktøjet JTI (Jungiansk
typeindeks, den Skandinaviske udgave af MBTI). Lena har gennem mere end 15 år haft
lederstillinger med fokus på organisationsudvikling og læring. Nu ejer og stifter af Lena
Munk Consult på 5. år. Se de andre konsulenter hos Lena Munk Consult på
www.lenamunkconsult.com
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