Gratis Morgenarrangement hos SoSimple med

Talentinspiration, Toplederoplæg og
Brunch with Bubbles
Vil du være sikker på at tiltrække, udvikle og fastholde de største talenter?
Efter flere forespørgsler gentager vi succesen og afholder igen gratis Talent Dag. Vi har været så
heldige at de to topledere Søren Refsgaard, Koncerndirektør for RGS90 og Thomas Saabye, Distrikt
Servicechef for Philips igen kommer og fortæller om deres erfaringer med professionel talentcoaching
hos SoSimple. De inspirerer dig til, hvordan du på tværs af branche og lederniveau kan skabe markante
resultater i din virksomhed gennem målrettet coaching
SoSimples vision er at udbrede autentisk lederskab i det danske erhvervsliv gennem
Følelsesmæssig Intelligens. Målgruppen er modige ledere, der tør udfordre sig selv.
Du lærer, som leder gennem coaching at finde frem til, hvad der er dine talenter og du kan lære teknikker,
der gør dig i stand til at fremme talentet hos dine medarbejdere.
Gennem SoSimples koncept Talent Thursday, har du og din virksomhed mulighed for at arbejde
kontinuerligt med talentudvikling og udnytte dine medarbejderes fulde potentiale. Forløb bliver tilpasset
din virksomheds behov.
Program for dagen
•
•
•
•

•

Velkomst
Søren Refsgaard, Koncerndirektør for RGS90 A/S
o Betydningen af at arbejde med talentcoaching for medarbejdere.
Thomas Saabye, Distrikt Servicechef for Philips
o Betydningen af at arbejde med talentcoaching hos ledere.
Rikke Berg, Talentudvikler og Indehaver af SoSimple
o Fortæller om det nyeste indenfor talentudvikling og præsenterer konceptet Talent
Thursday.
Networking over ’Brunch with Bubbles’
o Eventelt mødebooking med SoSimple og et godt tilbud.

Arrangementet finder sted d. 25/11-2013 fra kl. 08:00 til 10:00 på Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C.
Tilmeld dig via link i opslaget, kontakt@so-simple.dk eller ring på tlf. +45 29 99 34 00.
I samarbejde med SoSimple, kan du sikre varige resultater i din virksomhed.

Det er gratis at deltage i Talent Dagen ved tilmelding. Ved udeblivelse fakturerer vi et no-show-fee på 495,- kr. for at sikre, at alle
interesserede kan få plads til dette spændende arrangement. Der er en afmeldingsfrist på 48 timer til arrangementet. Ved færre end
tyve tilmeldinger aflyses arrangementet. Dette meddeles direkte pr. mail senest d. 20. november.
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