Hvordan bliver kemi i hjernen til god kemi på arbejdspladsen?

Consultingtools er stolte af at kunne byde velkommen til et eksklusivt halv-dags gratis introduktionsseminar d. 13. Maj 2016, i
København. Vi har inviteret Dr. Ken Nowack fra Envisia Learning i Californien, til at fortælle om den seneste forskning om hormonet
oxytocin, og hvorledes det kobler sig til ledelsesmæssig tillid, stress, produktivitet og arbejdsglæde.
Dr. Nowack’s har sammen med Neurobiologen Dr. Paul Zac’s fokuseret deres forskning omkring "kærligheds"-hormonet oxytocin,
og i den forbindelse, identificeret de mest afgørende adfærdsmønstre for en leder, hvis tilliden skal i top.

Med dig hjem, får du:
indsigt i de otte faktorer, hjerneforsker Dr. Paul Zac har udpeget, som værende tillidsskabende på arbejdspladsen.
mere at vide om forskningen bag resultaterne: Hvad er oxytocin og hvordan det hænger sammen med tillidsbaseret
ledelse. De kemiske og hormonelle forandringer i hjernen, som effekt af tillidsbaseret adfærd.
introduktion til hvordan du og din virksomhed kan komme i gang med at bruge NeuroView. Et helt nyt feedbackværktøj,
som er det direkte resultat af den neurobiologiske forskning, gennemført af Dr. Zac og Dr. Nowack.
(klik HER for at se Dr. Zac’s TED talk om hormonet Oxytocin)

Dem kan du møde:
Dr. Ken Nowack, forsker og udvikler, flyver vi ind fra USA. Han vil fortælle, hvad forskning i oxytocin siger om tillid og
ledelse.
Matt Pocock, Managing Director for Envisia Learning UK.
Steen Pedersen; Mentor, underviser og erfaren organisationskonsulent, medstifter af Consultingtools.
Mikkel Liedner; Produktspecialist, underviser og rådgiver i brug af en række assessmentværktøjer, indehaver af
Consultingtools.

Tid og Sted:
D. 13. Maj 2016, Fra kl. 13:00 – 15:00 I Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø.
Tilmelding: (påkrævet) -

LINK TIL TILMELDINGSBLANKET

Eller send email til info@consultingtools.dk med emnet: ”Tilmelding”, med deltager(es) fornavn, efternavn, firmanavn
Deltagelse er gratis og vi byder på lidt forfriskninger undervejs, men da deltagerantallet er begrænset – så reserver allerede i dag! –
Det præcise program for dagen, vil du modtage efter tilmelding.

Kenneth M. Nowack, Ph.D., psykolog og medstifter af Ofactor. Ken har en doktorgrad i Rådgivende Psykologi fra University of
California (UCLA) og har i udstrakt grad publiceret inden for områderne; 360-graders feedback, organisatorisk assessment,
sundhedspsykologi, og adfærdsmedicin. Ken er medlem af Daniel Goleman’s konsortium for forskning i Følelsesmæssig Intelligens, og
gæsteforelæser på UCLA Anderson School of Management. Ken er desuden medredaktør for APA tidsskriftet for Rådgivende Psykologi: Praksis
& Research.

Consultingtools er dansk distributør af en bred vifte organisatoriske assessmentværktøjer, heriblandt 360 grader feedbackværktøjer, Facet5
Personality Assessment produktpaletten, StressScan stresshåndteringsværktøj, samt en række andre team/individ og organisationsorienterede
måleværktøjer.
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