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HVIS DIT LIV VAR EN FILM, VILLE DU SÅ HAVE HOVEDROLLEN?

Tag mod til dig, og luk din indre eventyrer ud

Foredraget bidrager med stærkt humoristiske bud på, hvordan du får hovedrollen i dit livs egen
film, og får venner, bekendte, kolleger, ja, selv din leder til at gå i biografen og se filmen om dit
eventyrlige liv.
Forhåbentlig kan du på den måde også bidrage til, at andre får mod på at gå eventyret i møde.
Det er en god måde at få viden om ens kolleger på. Alvorligt, humoristisk og bevidstgørende
på en og samme tid. Metoden kan i øvrigt også bruges til, at få viden om, hvilken adfærd, man
gerne vil være kendt for i den rolle og den titel, man får tildelt i organisationen.
Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte os på telefon 70278585
eller info@ps4.dk.

PRAKTISK INFORMATION
Indhold: Initiativ og inspiration til selvudfoldelse.
Varighed: Foredrag 1-2 timer eller Workshop 3 timer
Målgruppe: Modige og eventyrlystne medarbejdere og ledere, som gerne vil have et holistisk
billede af hinanden.
Pris: Efter aftale
Sagt om dette foredrag:
Det lyste ud af dig, at det var et emne, du brænder for og er meget engageret i. Jeg må
erkende, at jeg flere gange virkeligt prøvede at vurdere, om det var fordi du er meget bevidst om, hvorledes du bedst formidler dit budskab, det som du jo underviste i, eller om dit
personlige engagement virkeligt er så stort, ikke fordi det virkede påtaget på nogen måde,
men du brugte jo nogle teknikker, som du selv beskrev som værende værdiskabende.

TIDSSTYRING

Hvordan får du mere ud af dit liv?

Danskerne er et af de mest travle og effektive folkefærd i Europa. For mange føles hverdagen
som livet i en centrifuge, hvor døgnets 24 timer sjældent slår til. De store krav på arbejdsmarkedet om, at alting skulle være nået eller afleveret i går, giver os en oplevelse af at alt haster lige meget. Den såkaldte haster-fælde er smækket i omkring os.
For at undgå dette, må vi øge vores bevidsthed om, hvad er reelt er det vigtigste. Dette opnås
ved en proaktiv adfærd, hvor vi prioriterer opgavernes vigtighed, og lærer at håndtere de konkrete tidsrøvere.
Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte os på telefon 70278585
eller info@ps4.dk.

PRAKTISK INFORMATION
Indhold: Livet i en centrifuge, Hvor proaktiv er du, Haster-fælden, Hvad er effektivitet,
Prioritering og tidsstyring, Tidsrøvere.
Varighed: Foredrag 1-2 timer eller Workshop 3 timer
Målgruppe: Medarbejdere og ledere, som oplever at have for lidt tid i hverdagen. Afdelinger,
som ønsker et kick-off møde, som afsæt til ny bevidstgjort effektiv fremtid.
Pris: Efter aftale
Sagt om dette foredrag:
Tak for et inspirerende og tankevækkende foredrag! Det har virkelig ændret min
hverdag! Væk med stakkerne på skrivebordet og ingen stress, når man går hjem. OG
det havde jeg før i tiden – i dag bliver jeg faktisk lidt mobbet med min orden.

FORANDRINGER SPØRGER IKKE OM LOV, DE KOMMER BARE

Forandringspotentialet har aldrig været større. Der stilles massive krav til ledere og medarbejdere på virksomheder i hele verden, om at følge med i den hastige udvikling og de deraf
følgende forandringer, der skal iværksættes på den enkelte virksomhed for at kunne være
med i et konkurrenceperspektiv.
På hvilken måde kan disse forandringer imødegås, så der sker en udvikling af de enkelte medarbejdere og ledere til alles samt virksomhedens bedste. Hvordan kan der planlægges med et
fremtidssyn, således at der kontinuerligt udvikles i et stimulerende, motiverende og kreativt
miljø, hvor medarbejdere trives, og der oser af virkelyst.
Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte os på telefon 70278585
eller info@ps4.dk.

PRAKTISK INFORMATION
Indhold: Forandringsprocesser.
Varighed: Foredrag 1-2 timer eller Workshop 3 timer
Målgruppe: Medarbejdere og ledere.
Pris: Efter aftale
Sagt om dette foredrag:
Helt i top – simpelthen kanon
Fantastisk spændende – tiden gik alt for hurtigt
Levende og interessant
Super engagerende og interessant, pædagogisk meget godt
Enhver virksomhed burde have besøg af PS4

GENKEND TYPERNE

Når vi går forkert af hinanden

Forståelse for forskellighed gør stærk. Er du ekstrovert, eller er du introvert, og hvilken type er
dine kolleger. Hvordan får du mere ud af dit samvær med dine kolleger?
Når vi kender vores egen og vores samarbejdspartneres personlighedstyper, skabes der grobund
for erkendelse om, hvilke hensigter der ligger i forhold til egen og andres adfærd. Denne erkendelse skaber ofte et overskud i relationen til andre, og muliggør koncentration om de fælles
resultater i stedet for at anvende energien på den andens uforståelige og anderledes adfærd. I
et tolerant og forstående miljø trives motivation, initiativ og positivt samarbejde, der er med til
at skabe en velfungerende organisation.
Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte PS4 A/S på info@ps4.dk
eller ringe til Partner Bo Zoffmann på mobilnummer 20154559.

PRAKTISK INFORMATION
Indhold: Hvor nysgerrig er du?, Kan ikke lide-fælden, Hvad er den bedste, Viden om styrker/
svagheder hos alle typer, Adfærd som skaber fremdrift
Varighed: Foredrag 1-2 timer eller Workshop 3 timer
Målgruppe: Medarbejdere og ledere, som ønsker større forståelse for hinandens
arbejdsmetoder for at effektivere samarbejdet.
Pris: Efter aftale
Sagt om dette foredrag:
Alt hvad der blev gennemgået, blev gennemgået på en måde, der virkeligt underbyggede det, der blev sagt. Der er ingen tvivl for mig om, at det var dig som underviser
der, via din personlige fremtoning og undervisningsmetoder, gjorde at jeg fik utroligt
meget ud af det.

BLIV RUSTET TIL ROLLEN SOM PROJEKTLEDER

Projektarbejdsformen er kommet for at blive

Få ny og inspirerende viden om projektstyring og betydningen af de interpersonelle relationer i
processen.
Projektmetoden muliggør, at projektdeltagerne både anvender individuelle kompetencer og
gruppens fælles kompetencer og herved opnår en synergieffekt. På denne måde motiveres projektdeltagerne. Herudover udvikles både projektleder og deltagere fagligt og personligt, hvilket
styrker organisationen på en bred front.
Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte PS4 A/S på info@ps4.dk
eller ringe til Partner Berit Weise på mobilnummer 28152561.

PRAKTISK INFORMATION
Indhold: Planlægning og organisering af et vellykket projekt. Projektets forskellige faser.
Motivations betydning for god trivsel i projektarbejdet. Projektlederrollen.
Varighed: Foredrag 1-2 timer eller Workshop 3 timer
Målgruppe: Ledere og medarbejdere, der fungerer som projektledere.
Afdelinger som ønsker at sætte fokus på projektlederrollen.
Pris: Efter aftale
Sagt om dette foredrag:
Atter en gang – tak for en lækker gang learning. Det er noget, jeg kan bruge og ikke
mindst bygge videre på. TAK!

KONFLIKTER SOM VÆRDISKABENDE

I alle relationer mellem mennesker, i privatlivet, på arbejdspladsen eller i andre sammenhænge,
opstår der konflikter.
Viden om konflikter og konflikthåndtering muliggør skabelsen af et arbejdsmiljø, hvor konflikten
imødegås. Derved øges energiniveauet i stedet for, at der sker en energiafladning.
I kommunikationen signaleres altid en konflikt optrapning eller, modsat og ønskværdigt, en konfliktnedtrapning. Når vi bevidstgøres om disse mekanismer i vores kommunikation, bliver vi i
stand til at løse konflikter og skabe værdifulde relationer i stedet.
Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte os på telefon 70278585
eller info@ps4.dk.

PRAKTISK INFORMATION
Indhold: Hensigt –adfærd-resultat, Konfliktmodel, At tale ud fra sig selv, At lytte indlevende
At forberede sig mentalt til, at være neutral.
Varighed: Foredrag 1-2 timer eller Workshop 3 timer
Målgruppe: Medarbejdere og ledere, som gerne vil bevidstgøre sig om effektivt samvær.
Afdelinger som gerne vil have et fælles fundament for viden om konflikter.
Pris: Efter aftale
Sagt om dette foredrag:
Jeg havde fornøjelsen at opleve dig på konferencen på hotel Munkebjerg d. 8/3 - og
det var så sandelig en stor fornøjelse. Du var helt afgjort konferencens bedste foredragsholder.

BLIV HØRT OG SET
Føler du dig af og til overset og måske ikke værdsat for din indsats?

Bevidstheden om eget selvværd og selvaccept kan ofte hjælpe til i løsningen af mange af
problemerne i både arbejdsliv og privatliv. Har du tænkt over, hvilken betydning din gennemslagskraft og din selvopfattelse har for de forskellige aspekter i dit liv?
Få stof til eftertanke og redskaber til forandring. Dette foredrag giver viden om, hvad der ligger
til grundlag for vores egen opfattelse, som i den grad påvirker vores evne til at få resultater i
samarbejde med andre mennesker.
Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte os på telefon 70278585
eller info@ps4.dk.

PRAKTISK INFORMATION
Indhold: Fra Baby til gammel – en lang rejse.
Kommunikationens rolle i forhold til vores egen og andres opfattelse af os og vores indsats.
Varighed: Foredrag 1-2 timer eller Workshop 3 timer
Målgruppe: Alle som ønsker bevidsthed om, hvad fundamentet er for at have mod til at stille
krav til andre—alle steder i hierarkiet.
Pris: Efter aftale
Sagt om dette foredrag:
Jeg har haft fornøjelsen at få tre velmotiverede og glade kolleger hjem fra et foredrag,
som du har afholdt i sidste måned. Det var tre personer, som i positive vendinger
roste din indsats og skarphed på bedste vis, og det ville jeg blot dele med dig, det
fortjener du at vide.

HOLD OP MED AT DEMOTIVERE

“Jeg ville egentlig gerne motivere, men…”

Hvor ofte hører vi vores kollegaer sige: Jeg vil, jeg kan, jeg skal. Jeg fortjener det bedste. Jeg vil
gøre en forskel i dette team/i denne virksomhed.
Få bevidstheden om, hvad der egentlig ligger bag vores tankemønstre, hvorfor nogle bliver motiveret,
mens andre bliver det modsatte. I dette foredrag sættes der fokus på “hen imod-motivation”. Det giver
sig selv, via udtrukket “hen imod–motivation”, at vi når vi er “hen imod–motiverende”, orienterer os
hen imod noget, der for os er interessant, tillokkende, værdifuldt, givende, gremmende, begejstrende,
ideelt mv. Når vi sidder en varm sommereftermiddag og et af børnene spørger “må vi ikke få en is”,
kommer “hen imod-motivationen” frem. Og hvis vi finder det tillokkende at spise dejlig kold is, rejser vi
os og gør noget ved det. “Hen imod” er en mere lystbetonet drivkraft, som er den, der bruges, når vi
sætter os konstruktive mål. Når vi spørger os selv: hvad vil jeg virkeligt gerne opnå?”, så træder “hen
imod-motivationen” til og begynder at generere ideer til løsninger, der er i overensstemmelse med
vores værdier for, hvad der virkeligt giver mening at opnå og have inden for egen rækkevidde.
Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte os på telefon 70278585 eller
info@ps4.dk.

PRAKTISK INFORMATION
Indhold: Motivationsbevidsthed
Varighed: Foredrag 1-2 timer
Målgruppe: Personer som ønsker at deres interaktion med andre mennesker skal give energifyldte resultater.
Pris: Efter aftale
Sagt om dette foredrag:
Effektfuld og eftertænksomt indhold. Som tilhører ønsker man, at komme hjem og
afprøve, hvordan man kan opnå at motivere, det virker så ligetil, når man lytter.

SELVLEDENDE MEDARBEJDERE

At udfordre vanens magt

Selvledelse handler om at sætte sig i førersædet af sit liv. I bogstaveligste forstand at flytte sig ind
midt på scenen i sit eget liv og anskue det derfra. Ikke som tilskuer eller gæst, men som den performer, der får tingene til at ske på scenen. Det kræver først og fremmest at tage ansvar for sig
selv som leder og som menneske mht. tanker, ord og handlinger. Når vi leder os selv, træder vi ud
af skyggen og ind i rampelyset i vores eget liv, der hvor vi selv får tingene til at ske og kan høste
frugterne af det og også der, hvor vi må tage ansvar for det, vi gør og de konsekvenser, der kommer ud af det. Grundlæggende er selvledelse en krævende proces, fordi vi som mennesker først
skal overvinde psykologiske hurdler omkring at finde match mellem organisatoriske og egne værdier
samt hurdler omkring at finde/bevare mental balance. Livet bringer os fra tid til anden i situationer,
hvor vi kommer til at tvivle på, om vi evner at leve op til den frihed, som er givet til os – om vi kan
forvalte ansvar i den størrelse, som er tildelt os – og endelig: Om det er ok at bede om hjælp, når vi
er selvledende. Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte os på telefon
70278585 eller info@ps4.dk.

PRAKTISK INFORMATION
Indhold: Klarhed om, hvilke forventninger, der er til ledere og medarbejdere, som er selvledende.
Varighed: Foredrag 1 time
Målgruppe: Alle som er interesseret i at udvikle organisationen til selvledende
Pris: Efter aftale
Sagt om dette foredrag:
Effektfuld og eftertænksomt indhold. Som tilhører ønsker man at komme hjem og afprøve,
om afdelingen/ medarbejderne eller organisationen overhovedet har en kultur, som er
parat til selvledelse.

SELVLEDELSE OG ENNEAGRAMMET

9 forskellige tilgange til selvledelse

Selvledelse kræver i høj grad et samspil mellem ledelse og medarbejder i forståelse af individuelle
drivere – som kan såvel aktivere som de-aktivere motivation hos den enkelte. Ifølge den psykologiske
persontypologi Enneagrammet, som er et af de mest omfattende værktøjer til bevidst lederskab og
indre motivationsskabelse, beskrives 9 forskellige “drivere” (udtalt på engelsk), som man som menneske kan være påvirket af. I typologien beskrives dét, at man typisk motiveres mest og dybest af blot
én faktor, men at flere faktorer naturligvis kan appellere til en. Hvis man som virksomhed vælger at
indarbejde Enneagrammet som ledelsesværktøj og fælles platform for kommunikation og forståelse,
vil inddragelsen af værktøjet og den naturlige udforskning af såvel medarbejderes som lederes unikke
driver være en solid parameter, som virksomheden kan bruge som styringsredskab i forhold til selvledelse og øget trivsel. Driverne er dels indgangen til selvledelse for medarbejderen dels dét, som kan
bringe medarbejderen ud af en selvledende rolle – primært alene i situationer, hvor driveren ikke er til
stede eller er umulig at udfolde i jobbet. Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at
kontakte os på telefon 70278585 eller info@ps4.dk.

PRAKTISK INFORMATION
Indhold: Bevidstgørelse om, hvordan personer har forskellige tilgange til begrebet selvledelse.
Varighed: Foredrag 1 time eller Workshop ½ dag
Målgruppe: Alle som vil bevidstgøres om, hvilke motivationsdrivere, der skal sættes i spil hos
forskellige mennesker
Pris: Efter aftale
Sagt om dette foredrag:
Fik stor indsigt på meget kort tid, som betød et effektivt grundlag at arbejde videre på
hjemme i min afdeling. Meget inspirerende.

GENERATION BABYBOOMERS, GENERATION X OG WHY /
FASTHOLDELSE OG MOTIVATION

Fastholdelse og motivation

Fokus på samspillet mellem generationer. Der er ofte en stor forskel på, hvordan de skal motiveres, fastholdes og ledes.
Vi er alle optaget af vores egne antagelser om, hvad der er rigtig og forkert at gøre i givne situationer, derfor kommer der ofte til at opstå kommunikationsproblemer og konflikter egentlig
uden, der er grund til det. Generationerne har deres eget sprog og mener, at de har det rigtige
svar i givne situationer.
Begrebet bjørnetjeneste opfattes på en måde af generation babyboomers og på en helt anden
måde af generation why, og begge partner har sådan set ret. Forvirret – det vil deltagerne i
dette foredrag ikke være efter at have lyttet til indholdet.
Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte os på telefon 70278585
eller info@ps4.dk.

PRAKTISK INFORMATION
Indhold: Hvordan motiveres forskellige generationer. Hvordan ledes generationerne bedst?
Hvordan forandringer imødegås mest hensigtsmæssigt hos generationerne.
Varighed: Foredrag 1-2 timer eller Workshop 3 timer
Målgruppe: Medarbejdere og ledere, som ønsker bevidstgørelse og fundament for fælles viden
om antagelser.
Pris: Efter aftale
Sagt om dette foredrag:
Tak for et godt og inspirerende foredrag. Jeg synes, du havde en god positiv og veloplagt måde at formidle dine budskaber på! Hvilken AHA oplevelse dette foredrag
dog var – tak for det.

HVORDAN DU MEDVIRKER TIL ET GODT SAMARBEJDE MED ANDRE
Mennesker mødes, og sød musik opstår. Men det modsatte kan også gøre sig gældende

Det er vigtigt, at der skabes synergieffekt på virksomheden, så 2 plus 2 ikke giver et lunkent 3,
men et veloplagt 5.
De rigtige samarbejdsværktøjer medvirker til at virkeliggøre det gode samarbejde. På den måde
opleves din kollega blot som anderledes end du selv, og din undren over en anderledes adfærd
åbner op for nye inspirationer i samarbejdet.
Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte os på telefon 70278585
eller info@ps4.dk

PRAKTISK INFORMATION
Indhold: Det gode samarbejde. Samarbejdsværktøjer. Proaktiv adfærd og bevidst
tilstedeværelse
Varighed: Foredrag 1-2 timer eller Workshop 3 timer
Målgruppe: Medarbejdere og leder, som oplever samarbejdsproblemer ind imellem.
Afdelinger, som ønsker at sætte fokus på det excellente samarbejde.
Pris: Efter aftale
Sagt om dette foredrag:
Tak fordi du huskede at invitere mit personale. Jeg havde, som du kan se, tre
psykologer med til foredraget i går. De var vildt begejstrede. De synes, de fik så
meget med derfra, og at det var fantastisk inspirerende, så vi har ikke hørt på
andet her til morgen. Flot arrangement!

LEDELSE PÅ DET TAKTISKE NIVEAU

Evnen til at få skabt rammen

Som mellemleder på det taktiske niveau er det din opgave at være i stand til at nedbryde virksomhedens strategiske mål til elementer, som den enkelte medarbejder kan forholde sig til.
Denne opgave er ekstremt vigtig, fordi noget af det, der virker mest motiverende for en medarbejders arbejdsindsats er at vide, hvordan denne er med til at give virksomheden succes. Som
mellemleder har du ansvar for at lede følgende områder i hverdagen: Planlægning, organisering
og delegering.
Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte PS4 på telefon 70278585
eller info@ps4.dk.

PRAKTISK INFORMATION
Indhold: Tidsstyringsmatrice. Hovedarbejdsopgaveoversigt. Fokusområder som problemløsning, klargøring, information, overvågning, motivation, anerkendelse og støtte.
Varighed: Foredrag 1-2 timer eller Workshop 3 timer
Målgruppe: Medarbejdere og ledere, som ønsker praksisnære og motiverende værktøjer til
planlægning og eksekvering.
Pris: Efter aftale
Sagt om dette foredrag:
Med PS4’s foredrag får man konkrete redskaber med hjem og masser af inspiration
til, hvordan strategi’en sætte i system, så den udleves i hverdagen.

MÅLSTYRING

Indstil kikkertsigtet rigtigt og kom godt i mål

Kan du genkende følgende situation? Du har sat dig nogle målsætninger, men du oplever, at du
bruger mange ressourcer på både at forklare målsætningerne, og du finder ud af, at dine målsætninger måske ikke var så ”tydelige” for andre, som de var i dit eget hoved. Hvorfor når nogle
virksomheder bare bedre og hurtigere i mål end andre? Risikerer vi, at den kraftige målfokusering fjerner helhedsorienteringen og lysten til at samarbejde? Hvor mange mål kan vi overskue
og forfølge? Få svarene gennem et par timers inspiration og øvelser.
Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte PS4 på telefon 70278585
eller info@ps4.dk

PRAKTISK INFORMATION
Indhold: SMART modellen. DMA (det motiverende arbejdsmiljø). Performance Management.
Varighed: Foredrag 1-2 timer eller Workshop 3 timer
Målgruppe: Ledere og medarbejdere, som skal skabe resultater i samvær med andre.
Pris: Efter aftale

Sagt om dette foredrag:
Klart præcist og meget anvendeligt!

SKAL VI ACCEPTERE STRESS

Eller skal vi arbejde på at undgå det?

Stress kan defineres som en belastningstilstand, der både kan være akut, kortvarig og kronisk.
Det er den kroniske tilstand, der har konsekvenser for helbredet, arbejdslivet og privatlivet. Når
vi skal håndtere stressen er det vigtigt både at fokusere på kulturen, rammerne og den stressramte. Det skønnes at omkring 25% af sygefraværet i Danmark er relateret til stress. Stress er
ikke blot betinget af arbejdslivet – men også af den livsform der har ramt mange mennesker
med altid at skulle være tilgængelige, online og afhængige af omverdenens nyheder til dem.
Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte PS4 på telefon 70278585
eller info@ps4.dk.

PRAKTISK INFORMATION
Indhold: Advarslerne. Identifikation af årsagerne og konkrete værktøjer til forebyggelse.
Varighed: Foredrag 1-2 timer eller Workshop 3 timer
Målgruppe: Ledere med ansvar for at skabe et godt og sundt arbejdsmiljø.
Pris: Efter aftale

Sagt om dette foredrag:
Et par timer i samvær med dygtige konsulenter PS4, fjernede ikke min stress, men
jeg blev meget klogere på ting, jeg skal være opmærksom fremadrettet.

DET MOTIVERENDE ARBEJDSMILJØ. TILFREDSE ELLER
MOTIVEREDE MEDARBEJDERE?

Forskellen kan betyde op til 127% større effektivitet!

Med fokus på de 11 gruppedynamikker øger virksomhederne sin omsætningsvækst, overskudsgrad, afkastningsgrad og nedsætter sygefraværet markant. Vi sætter fokus på det motiverende
arbejdsmiljø, og giver dig værktøjer til at sikre, at dine medarbejdere har den ønskede adfærd
og fokuserer på de aktiviteter, som bidrager til de overordnede mål. Hvordan får du som leder
den enkelte medarbejder til at tage ansvar for sit eget bidrag, og kende betydningen af engagement, respekt for samarbejdet og den sociale interaktion.
Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte PS4 på telefon 70278585
eller info@ps4.dk

PRAKTISK INFORMATION
Indhold: DMA modellen.
Varighed: Foredrag 1-2 timer eller Workshop 3 timer
Målgruppe: Ledere som ved, at tilfredse medarbejdere ikke længere er nok.
Pris: Efter aftale

Sagt om dette foredrag:
Det er helt klart ikke længere frugtordningen, som gør forskellen.
Det står lysende klart nu!

Forretningsområder
Konsulenthuset PS4 A/S er din Full Service Partner inden for følgende områder:

Styrk din kompetencer gennem
dit rådgivende netværk

Academy
DIN UDDANNELSESPARTNER

Vi bevidstgør til gavn
for resultater

Kurser – foredrag – konsulentydelser

Dit samarbejde med PS4 A/S bygger på
en kombination af hjerne og hjerte koblet til handling. Vi tror på, at de bedste
resultater opnås ved at skabe indsigt i og
forståelse for det hele menneskes betydning for organisatorisk og forretningsmæssig udvikling og vækst – samt omsætning af dette til konkrete handlinger.

Vejen til effektiv vækst

Rekruttering med både
hjerne og hjerte

Referencer
3 M (Danmark, Sverige og Norge)
Agro Forum
Alliance Personale Løsninger
ARKEN – Museum for Moderne Kunst
Aventis Pharma A/S
Baresso
Boehringer-Ingelheim
BoFinans
Carl’s jr.
Danbolig
Danisco
Danenergi A/S
Danmarks Nationalbank
Danmarks Radio
Dansk Arbejdsgiverforening
Dansk Røde Kors
Dansk Supermarked
Danske Entreprenører
Danske Sælgere
De Danske Landboforeninger
Delcom A/S
Demko A/S
DONG
DryTech
DSB
Dyrups
Ekspence Reductions Analyst
Eli Lilly Danmark
Ericsson
Ernst & Young
Exhausto
Ferrosan A/S
Fiat Finansiering
Fischer og Lorenz A/S
Finansministeriet
Flextronix
Folkeuniversitetet i Ålborg
Forsvaret
Frøsherred Sparekasse
Føroya Tele A/S (Faroese Telecom)
Genmab A/S
GEA
GlobalConnect
Grundfos
Herning Kommune
HK
Højskole for Erhvervsaktive
IBM
Intertek Semko AB
IT & Telestyrelsen
IT Universitetet
Junkbusters

KAD – Kvindeligt Arbejderforbund
Kirppu
KMD A/S
Kolding Erhvervsråd
Landbrug & fødevarer
LK A/S
LO/FIU
Løvens Kemiske
Moment A/S
Navision A/S
New Wave
Nokia Networks A/S
Nordea
Novo Nordisk
NozoZymes
Nuka A/S (Grønland)
Nycomed A/S
Næstved Kommune
OK Benzin
Odense værkstederne
OUH (Region Syd – Odense Sygehus)
PC│SCHEMATIC
PFA
Philips
PBN Medicals
PODA A/S
Pharmacia A/S
Post Danmark – Hovedkontoret
Q8
Region Sjælland
SAS
SAS Institute
Schering-Plough A/S
Slots- og Ejendomsstyrelsen
Statens Lufthavnsvæsen
Statens Serum Institut
Statoil
Strålfors A/S
Syddansk Universitet
TDC / TeleDanmark
Teknisk Landsforbund
Teknisk Skole i Odense
Teknologisk Institut – DTI
Temp-Team
Tryg Forsikring
Tryg PensionToms
Taastrup Kommune Distrikt Psykiatri
Vestsjællands Erhvervsråd
Vestforbrændingen
Zeiss
Ørestadsselskabet

PS4 A/S - uhøjtideligt men intelligent samvær
Konsulenthuset er din full service Partner inden for Leadership,
Recruitment, kompetenceudvikling og Franchise.
Vi blev grundlagt i 2001, og siden da har vi hjulpet vores mange
tusinde kunder med leder- og medarbejderudvikling, rekruttering,
kompetenceudvikling og franchisekoncepter. Vi har kontor midt i
København i Borgergade – tæt på den dejlige Kongens Have.
Vores samarbejde med dig bygger på en kombination af hjerne
og hjerte koblet til handling. Dette fordi vi tror på, at de bedste
resultater opnås ved at skabe indsigt i og forståelse for det hele
menneskes betydning for organisatorisk og forretningsmæssig
udvikling og vækst – samt omsætning til konkrete handlinger.
Besøg os på www.PS4.dk og opdag, hvordan vi gerne vil danne
PartnerSkab med dig og din virksomhed til gavn for bevidste
resultater. Vi opretter dig gerne som gratis classic medlem af vores
kompetenceforum. Kig ind på www.anotherstep.dk, som er en del
af konsulenthuset PS4 A/S.

www.ps4.dk | E-mail: info@ps4.dk | Telefon: 70 27 85 85

