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Coach 

 
 

 
Rikke Sørensen 
Coach 
bravehearts 
 

 
Hvad         
Workshop – Find dit 
karriereformål 
 
Hvem 
Både ledige og folk i job er 
velkomne 
 
Hvornår   
27. september  
9.00 – 15.00 
 
Hvor         
FO-huset, Vesterallé 8 
8000 Aarhus (lokale 201) 
 
Pris  
600 kroner / 450 kroner for 
ledige inkl. forplejning , 
arbejdshæfte og opfølgning 
 
Tilmelding  
Senest 12. september på 
inzpark@gmail.com 

 

Find dit  formål 
- og skab et arbejdsliv med glæde og mening 

 

 Er du i tvivl om, hvad du kan og hvad du vil?   

 Sidder du fast i et job, som ikke føles rigtigt?  

 Har du svært ved at tage handling i dit arbejdsliv? 

 

Du bruger halvdelen af dine vågne timer på at arbejde - i langt 

størstedelen af dit voksenliv. Når du bliver afklaret med, hvad 

du virkelig vil, og hvad der driver dig, kan du fylde timerne med 

glæde og mening.  

Vi udfordrer dig til at se på dine ønsker, muligheder, værdier og 

styrker med friske øjne og bruge dine nye indsigter til at 

formulere dit personlige karriereformål.  

Når dagen er ovre, har du sagt dit karriereformål højt og har en 

plan for, hvordan du kommer nærmere et job, der gør dig glad.  

 

Workshoppen indholder blandt andet: 

 Inspiration og udfordring fra to top-motiverede coaches 

 Afklarings-øvelser alene og i små grupper 

 Fra kompetencer til styrker: Hvilke af dine stærke sider 

giver dig mest energi og glæde at bruge? 

 Crazy brainstorm: Se nye muligheder for at kombinere 

dine styrker og din drivkraft 

 Formuler dit formål – og øv dig i at sige det højt 

 Din handlingsplan mod et job, der gør dig glad 

Desuden kan alle deltagere på workshoppen tilvælge en kort 

opfølgende samtale per telefon – helt gratis. 

Tag din ven eller veninde under armen og brug en dag på et 

godt formål – at skabe et arbejdsliv med mening!    


