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Fra Go’ til Genial 

Kompetenceafklaring, der booster din faglige selvtillid 
 
 

Få øje på din ekspertise - og lær at formulere din faglige profil, så både du selv og 
andre forstår, hvad du er allerbedst til. 

Det er nøglen til bedre resultater og mindre stress. 

 

Hvad får din virksomhed ud af Fra Go’ til Genial?  

En vidensmedarbejder, der  
✓ har styr på sine kernekompetencer og hvordan de anvendes bedst.  
✓ er skarp til at prioritere sin tid og energi på det, der er vigtigst. 
✓ har brainpower til nytænkning og kreativitet. 
✓ selv ved, hvad der skal til for at stortrives og levere resultater i høj kvalitet. 
✓ arbejder personligt bæredygtigt - og derfor ikke brænder ud. 

 

Hvad får du som deltager ud af Fra Go’ til Genial? 
 

✓ Klokkeklar afdækning af dine kompetencer. 
✓ Helt nye strategier til at få meget mere ud af den uddannelse og erfaring du allerede har. 
✓ Helt ny tro på dine egne evner. 
✓ Konkrete værktøjer til at formulere, hvad du kan. 
✓ Helt nye strategier til at levere høj kvalitet – uden at brænde ud. 
✓ En ny og stærk indre ro – der styrker din gennemslagskraft og din performance. 

 

Hvad arbejder vi med? 

Forløbet er designet i 6 moduler: 

1. Din geniale zone – så du forstår, hvor du skaber allermest værdi. 
2. Den røde tråd – så du kan se din overordnede retning. 
3. Din faglige selvtillid – så du selv kan byde ind med ro i maven. 
4. Dit pitch – så du kan sætte præcise ord på dit bidrag.  
5. Dit sweetspot – så du ved, hvor du passer perfekt ind. 
6. Din samlede faglige profil – som du kan styre efter fremadrettet. 
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Hvad får du helt konkret? 

12 ugers online mentoring (værdi 11.920 kr. ex moms): 

 6 moduler med undervisningsvideoer og praktiske øvelser. 
 Online sparringsmøder hver uge i 12 uger (2 timer pr. gang). 
 Et unikt fællesskab af ligesindede. 
 Massiv opbakning til implementering af nye langtidsholdbare vaner.  

Derudover får du disse bonusser: 

 Tænd din karriere-GPS – Mini-kurset, der hjælper dig til at finde din arbejdsmæssige retning.  
(værdi 1.160 kr. ex moms) 

 2 x 60 min 1:1 personlig sparring (værdi 5.000 kr ex moms) OBS: SPECIAL BONUS ved tilmelding 
senest 13. januar 2023 

Samlet set værdi for i alt 18.080 kr. 

 
Hvad skal I investere? 
 
I disse år flygter dygtige medarbejdere fra gode jobs i længsel efter at blive brugt rigtig. Det er dyrt i både 
tab af viden og i reelle omkostninger. For ikke at tale om de personlige omkostninger, der følger af 
meningstab og stress. Hvad er det værd at holde på en dygtig medarbejder? Eller få endnu mere ud af 
hendes talenter? 
 
Din virksomheds investering i bedre resultater fra en vidensmedarbejder, der blomstrer, er 11.900 kr. ex 
moms. 
 

 

Hvorfor er det her forløb så specielt? 
 
Fordi vi vender det hele på hovedet! 

Du er sikkert skolet i at finde dine ”udviklingsområder”. Altså det du stadig mangler at lære. Men det er 
ekstremt energikrævende for din hjerne, at du konstant skal genopfinde dig selv. 

Derfor tager vi udgangspunkt i, at du allerede har nok at byde på. (For det har du!) Vi finder systematisk alle 
de konkrete beviser på, at du er dygtig og kompetent. Og så ser vi på, hvordan du kan få meget mere ud af 
al den viden og erfaring, du har nu. 

Jeg arbejder med high performere fra alle brancher – Ministerier, Energiselskaber og C25 virksomheder. 
Mine metoder er gennemtestede – og de virker! 
Glæd dig. 
 
 
Bedste hilsen 
 


