PS4 A/S

Leder- og
medarbejderudvikling

Rådgivende netværk
og kompetenceudvikling

Rekruttering med
effekt på bundlinjen

Rådgivning om
franchising

4 forretningsområder

House of Leadership
Uddannelser, koncepter, skræddersyede forløb, workshop og
foredrag

AnotherStep
Dit rådgivende netværk (15.000 kr. årligt)
High Performance lederteams
White Label løsning

RecruitmentPartner
Rekruttering med fokus på relationsdesign

FranchisePartner
Udvikling af og rekruttering til franchisekoncepter
Det gennemgående fokus i alle 4 forretningsområder
er bevidst lederskab til gavn for resultater.

Mission
Vi styrker resultater, vækst og konkurrenceevne gennem bevidstgørelse og udvikling.

Vision
● PS4 udvikler og leverer produkter og ydelser, der får det fulde potentiale frem i den enkelte leder
● PS4 formidler praksisnær viden om ledelse
● PS4 inspirerer og udvikler lederskab i Norden
● PS4 tilpasser sig til stadighed omverdenens forandringer og forventninger
● PS4 tager medansvar for den kommende talentmasse gennem en særlig indsats for studerende

Værdier
● Vi danner partnerskaber baseret på tillid, respekt og engagement
● Vi taler med hinanden og ikke om hinanden
● Vi er selvledende, nærværende og givende
● Vi tager vare på vores relationer
● Vi er uhøjtidelige og intelligente
● Vi er opmærksomme
● Vi er i stadig bevægelse

PS4 A/S organisering

● Vi har kapitalpartnere, som er medindehavere af konsulenthuset PS4 A/S.
● Vi har partnere, som fokuserer på et aktuelt konceptområde/
uddannelsesområde.
● Vi har associerede konsulenter, som aktiveres, når der er brug
for ekstra ressourcer ved større opgaver og udbud.
● Vi har associerede netværk, som aktiveres, når vi skal bygge et
komplementært team op ved en opgaveløsning.

KapitalPartnere
Partnere
Associeret netværk
Indehavere
af PS4 A/S

Ved større
opgaver

Når der er behov for
specielle kompetencer

Arbejdsmetode
Hos PS4 har vi bevidst valgt at arbejde anderledes end de traditionelle konsulentvirksomheder.
Vi tager ansvar for, at forandringerne implementeres og skaber resultater. Vi tror på devisen “man lærer bedst af
egne erfaringer”, og vi tilstræber, at enhver forandring hos vores kunder forankres dybt gennem en fælles indsats.
Målet er, at den forandring og forbedring, vores kunder oplever i implementeringsprocessen, vil fortsætte, når
vi forlader organisationen.
Vi vil levere målbare resultater og anbefaler altid at begynde og afslutte med 360 graders feedback ved interne
udviklingsforløb.

PS4’s formidlingsgrundfilosofi
PS4 mener, at god formidling tager højde for, at der skal være noget af følgende 3 områder:
● Kognition – noget til hjernen
● Affektion – noget til hjertet
● Aktion – noget til benene

Sagt om PS4

”

Det har været en stor fornøjelse at samarbejde med PS4 gennem 1½ år og skabe et udbytterigt udviklingsprojekt omkring
re-aktivering af virksomhedens værdier. Projektet blev kørt som en bottom-up proces, først gennem accept og commitment hos
ledergruppen og fælles event hvor alle medarbejdere blev involveret til månedlige workshops i mindre grupper, hvor vi bearbejdede én værdi ad gangen. Resultatet blev et utroligt spændende og konkret katalog med klare ønsker, krav og commitment
til forventet adfærd, inspiration til nye aktiviteter, lokalisering af indsatsområder og fokus på udvikling af arbejdsmiljøet. Efterfølgende gennemførte vi et projektdeltager-forløb for at styrke implementering af en projektorganisation. Her valgte vi fokus på
de menneskelige aspekter og projektdeltagernes komplementaritet og synergi til at skabe fremdrift i projektets tekniske faser.
Et forløb der skabte engagement og fornyet energi til at tage fat i udvikling af en større grad af projektorganisering.

”

Bettina Theill Warming, HR direktør Ciber Danmark
En mellemleder fra Global Connect udtaler om gevinster fra lederuddannelsen:

er i sin essens ufattelig banalt, men så svært i praksis. Sådanne kurser er med til at minde dig om netop det dilemma.
”JegLedelse
tror bestemt, at workshoppen har motiveret mellemlederne. Mange af dem kommer fra en position, hvor de engang har
været de bedste til noget rent teknisk-fagligt. Så er de blevet udpeget som mellemledere og står pludselig med personaleansvar
– og det kræver nogle værktøjer. Det fik de.

”

Både den indre og ydre motivation er hjørnesten i ledelsesarbejdet. I det motiverende arbejdsmiljø er tillid et meget centralt
element, og tillid bliver opbygget og nedbrudt gennem menneskers adfærd. Hos Global Connect var motivation gennem tillid et
omdrejningspunkt for kursusforløbet og for den fremtidige forståelse og samarbejde ledere og medarbejdere imellem.
En mellemleder fortæller om temaet på kurset:

” Vi fik arbejdet med vores empatiske evner, diskuteret behovet for anerkendelse og vigtigheden i, at man evner at rose folk.”

Positiv ledelse er hvad, der skal drive GlobalConnect. Du kan ikke få vidensmedarbejdere til at blomstre, hvis du giver dem
negativ motivation. Bare at være sammen om emnet god ledelse var været utrolig givende for samtlige deltagere. Samlet set har
Global Connect fået en mere tværorganisatorisk tænkende mellemledelse, bedre kommunikation lagene imellem, indblik i motivation og tillidsskabende adfærd og en samlet topledelse, der nu arbejder mere som samlet enhed med stærke kræfter frem for
enkeltmandspræstationer.
Niels Zibrandtsen udtrykker det således:

Generelt er vi blevet en bedre ledelse, fordi vi har lært at tale sammen. Det letter faktisk kommunikationen at diskutere emner
”i fællesskab
og at definere rammerne sammen. Og så er vi især, hvilket er meget vigtigt, blevet meget bedre til at tænke
strategisk i stedet for operationelt.
”

Referencer

3 M (Danmark, Sverige og Norge)
Agro Forum
Alliance Personale Løsninger
ARKEN – Museum for Moderne Kunst
Aventis Pharma A/S
BankData
Baresso
Boehringer-Ingelheim
Ciber Danmark
Confex
Chocolate Graphics
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
DIEU
DONG
DSB Salg – stationer
DSB
Dyrups
Eli Lilly Danmark
Ericsson
Ernst & Young

Exhausto
Ferrosan A/S
Fiat Finansiering
Fischer og Lorenz A/S
Finansministeriet
Flextronix
Folkeuniversitetet i Ålborg
Frøsherred Sparekasse
Føroya Tele A/S (Faroese Telecom)
Genmab A/S
Grundfos
Herning Kommune
Højskole for Erhvervsaktive
IBM
Intertek Semko AB
IT & Telestyrelsen
KAD – Kvindeligt Arbejderforbund
KMD A/S
Kolding Erhvervsråd
LEC (Landbrugets EDB Central)
LK A/S
LO/FIU
Løvens Kemiske
Navision A/S
Nokia Networks A/S
Nordea
Novo Nordisk
NozoZymes
Nuka A/S (Grønland)
Nycomed A/S

Næstved Kommune
OK Benzin
Orange (England)
Oxford Biscuits A/S
PBN Medicals
Pharmacia A/S
Post Danmark – Hovedkontoret
Q8
RE/MAX Danmark
SAS
SAS Institute
Schering-Plough A/S
Slots- og Ejendomsstyrelsen
Sonofon
Statens Lufthavnsvæsen
Statens Serum Institut
Statoil
Strålfors A/S
TDC / TeleDanmark
Teknisk Skole i Odense
Teknologisk Institut – DTI
Temp-Team
Tryg Forsikring
Tryg Pension
Taastrup Kommune Distrikt Psykiatri
Vestsjællands Erhvervsråd
Vestforbrændingen
Zeiss
Zitech Computer
Ørestadsselskabet

Kunderelationer

Fælles for relationerne til vores kunder er, at vi har en række
krav til samarbejdet med hver enkelt kunde.

Forventningerne til vores kunder er:
Behovserkendelse: Vi lægger stor energi i forarbejdet sammen
med kunden for at skabe et fælles billede af forandringens nødvendighed og de præcise mål for forandringen.
Vedholdenhed: Forandringer skaber altid uro i organisationen,
og vi forventer, at vores kunder har mod på at holde ved, selvom
uenigheden er stor - og frem for alt er parate til at forandre såvel
sig selv som organisationen.

Samarbejdspartnere

Strategiske samarbejdspartnere
Hørsholm Golf
Peak Consulting Group
Gorridsen og Federspiel
Crown Plaza
Futurecom

Underleverandører til
Teknologisk Institut
Lederne
Metropol
IBC Forum
BookBoon

Bøger & udgivelser

Redaktør
● Børsens ledelseshåndbog
● Praktisk ledelse

Udgivelse af bøger:
● Lederskab i praksisnært perspektiv
● Lederskab på distancen
● Motivation og ledelse
● Personlig effektivitet
● Enneagram – et effektivt dialogværktøj
● Facilitering – skab effektivitet i møderne
● Innovative aktiviteter til gavn for effektivitet i møder
● Fredagsinspirationer – til gavn for motivation og resultater.

Blog

Fredagsinspiration
● Med fokus på aktuelle
ledelsesemner
● Aktuelle og spændende
blogindlæg

Områder

Områder du blandt flere temaer kan samarbejde med PS4 om

Dit job

Du er virksomhedsleder

Du er
mellemleder

Du arbejder i HRD

Du har ansvar
for kunderelationer

Du har ansvar
for Talent
Management

Scenarie

Du vil udvikle din
organisations
effektivitet og
handlingsparathed

Du vil øge din
sociale intelligens og styrke
dine og dit
teams relationer
til andre

Du skal levere træning,
som rykker og løser
de mønstre og skjulte
psykologiske spil som
reducerer din organisations effektivitet og
trivsel

Du skal optimere
resultater og gøre
kundekontakt til
en positiv konkurrenceparameter

Du søger en
metode, som
udvikler den
enkeltes og
organisationens
skjulte ressourcer

Anbefaling

● Motivationsmåling
● Lederteams
● Teamtræning
● Eget
træningsdesign
● Enneagramuddannelse
● Niveau 5 lederskabsprogram

● Den bevidste
leder
● Teamtræning
● Leadershipcoach-uddannelsen
● Enneagramuddannelse

● Teamtræning
● Ledertræning
● Eget
træningsdesign
● Klimamåling
● Motivationsmåling
● Leadershipcoachuddannelsen
● Enneagramuddannelse

● Den bevidste
sælger
● Eget træningsdesign

● Traineeprogram
● Karriereudvikling

Du arbejder som
konsulent

Du er forandringsagent

Du er innovationsansvarlig

Du er projektleder/
projektansvarlig

Du arbejder som
Coach

Du er produktionsansvarlig

Du vil arbejde
både på og uden
for den logiske,
rationelle spillebane, samt
inddrage både
følelser og krop i
dit arbejde med at
udvikle relationer

Du vil styrke
forandringsevne,
teamdannelse
og fælles ansvar
samt reducere
usikkerhed og
modstand.

Du ønsker at skabe
et væksthusklima
præget af rummelighed og plads
til out-of-the-box
tænkning

Du skal styre et eller
flere projektteams
sikkert i mål

Du har brug for
et værktøj til de
relationelle udfordringer, som
dine klienter/
teams står overfor

Du ønsker at
trimme din
organisation og
sikre samarbejde
på tværs af din
organisation

● Træneruddannelse
● Enneagramuddannelse

● Eget træningsdesign
● Teamtræning
● Enneagramuddannelse
● Facilitatoruddannelse

● facilitatoruddannelse
● Eget
træningsdesign

● Projektledelse
● Teamtræning

● Enneagramuddannelse
● Leadershipcoachuddannelsen

● Teamtræning
● Motivationsmåling

Om PS4
PS4 har 4 forretningsområder, som alle har et gennemgående tema, som handler om personligt lederskab
- også benævnt Leadership.
For moderne medarbejdere og ledere handler arbejde
ikke kun om at tjene penge, men det handler også om
at udvikle sig og forstå, hvad formålet er med den virksomhed, de er ansat i. Medarbejdere og ledere vil gerne
have viden om, hvilken forskel deres indsatser gør, og
de bliver kun i virksomhederne, hvis de kan stå inde for
værdierne.

Det vigtige for ledere er at have evnen til at finde deres
personlige værdier i enhver situation, hvor det handler
om at skabe resultater i samvær med andre mennesker,
for således kan vi benytte vores engagement, begejstring og ansvarlighed i alle sammenhænge.
Det er netop nødvendigt at trække på de ressourcer
i en verden, som er kendetegnet ved, at effektivitet,
innovation, tilpasning og det globaliserede marked
konstant udfordrer os og vores konkurrencedygtighed.

ERFARNE KONSULENTER FRA KONSULENTHUSET PS4 A/S

Vi arbejder altid med mennesket i centrum, men med bevidstheden om, at der skal arbejdes målrettet til fordel for virksomhedens resultater. Vi tror på selvledende mennesker, som har evnen og lysten til at nå resultater.

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

Design: AdelHou | www.adelhou.dk

Du vil møde kompetente og erfarne konsulenter fra PS4 A/S, der dagligt arbejder professionelt med udvikling af mennesker
og organisationer. Konsulenterne har alle en lang erfaring i både private og offentlige virksomheder og er ikke bange for at arbejde
effektivt og resultatorienteret.

