Sæt højere standarder for professionel resultatskabelse
Tilmeld dig Business Facilitator Uddannelsen i Aarhus og bliv

Certified Professional Business Facilitator
Business Facilitator Uddannelsen er en omfattende og
intensiv certificeringsuddannelse, som giver dig teknikker,
træning, overblik og indre ro til at facilitere målrettede, involverende
og engagerende workshops, møder, teams og processer.

Du får præcis feedback og vil gennemgå et intensivt personligt læringsog udviklingsforløb.
Uddannelsen forløber over 4 moduler, på samlet 8 dage, og er forankret
i International Association of Facilitators etiske kodeks og 6
kernekompetencer for professionel facilitering.

Facilitering er en professionel disciplin
- ikke et buzz-word
Lær kunsten at facilitere!

Vi har trænet facilitatorer i mere end 20 år

At facilitere en gruppe af mennesker til konsistent resultatskabelse,
hvor gruppen er stolt af deres indsats, har ejerskab til resultatet og
tager ansvar for implementeringen, er ikke noget der sker af sig
selv. Faciliteringskompetencer er afgørende, for konsistent at sikre
et værdiskabende udbytte af møder, workshops, teamarbejde og
projektforløb.

Hos Facilitators International A/S tager vi træning og uddannelse af
facilitatorer ekstremt alvorligt. Det eneste vi laver er, at facilitere
processer og workshops, samt at træne og uddanne facilitatorer.
For at blive en dygtig facilitator, skal facilitering udføres i praksis, og en
forudsætning for maksimalt udbytte er erfaringsdannelse, intensiv
træning og præcis feedback fra erfarne facilitatorer og trænere.

Co-creation er ikke bare involvering!
Co-creation er fremtidens samarbejdsform

Co-creation & The Business Facilitation Framework

Som Certified Professional Business Facilitator sikrer du optimal
resultatskabelse, gennem aktiv involvering af deltagerne, og ved at
skabe og opretholde rammerne for deltagernes co-creation.
Co-creation er en avanceret samarbejdsform, som etableres
og opretholdes gennem en dyb forståelse for gruppedynamik,
samarbejdspsykologi, præcis kommunikation, rammesætning,
forventningsstyring, fleksibilitet, håndtering af modstand og
anvendelsen af præcise værktøjer.

På Business Facilitator Uddannelsen lærer du at mestre co-creation
gennem The Business Facilitation Framework. Det er et komplet,
sammenhængende og dynamisk metodeapparat til at forberede,
facilitere og sikre værdi, involvering, co-creation og flow i enhver
workshop, uanset emne, varighed samt deltagernes historik og
personlighedstyper. Vi har trænet mere end 8.500 facilitatorer i
Danmark, Norge, Sverige og Finland i avanceret facilitering og
co-creation med The Business Facilitation Framework.

Hold 44 starter den 13.-15. marts 2023
Sted og pris

Kontakt, mere information og tilmelding

Business Facilitator Uddannelsen hold 44 afholdes centralt i Aarhus i
konferencelokalerne på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus.
Uddannelsen koster 29.800,- kr. ekskl. moms.
Ønsker du uddannelsen i København, skal du vælge BFU hold 43.

Kontakt os på 7026 3008 eller info@facilitators.dk
Læs mere om uddannelsen, se moduldatoer og tilmeld dig på
www.facilitators.dk

Spar 10% ved samtidig tilmelding af flere deltagere.
Facilitators International A/S | www.facilitators.dk | info@facilitators.dk | +45 61263008

