Kære medlem .
VIL DU VÆRE DEN NYE JØRGEN CLEVIN?
- eller bare blive bedre til at illustrere dine præsentationer...
Du får nu chancen for at blive blandt de absolutte first movers inden for feltet Grafisk Kommunikation!
Som et helt nyt tilbud, får du nu mulighed for at lære, hvordan du krydrer dine oplæg med visuelt
involverende, simple illustrationer, og dermed får helt nye værktøjer til at engagerer din tilhørere. Med
visuel kommunikation rammer du flere sanser, vækker nysgerrighed og skaber et engagement, der
bidrager stærkt til at forankre dine budskaber. Lad os understrege, at det ikke er nødvendigt at være god
til at tegne for at få udbytte af dette kursus! Du lærer at anvende nogle grundlæggende figurer, ikoner og
symboler, som du direkte kan bruge i hverdagen efterfølgende. Giv dig selv en sjov og lærerig oplevelse kom til Grafisk Facilitering med Erik Værenstrøm den 5. marts, tilmelding er åben!
Vi nærmer os startskuddet på et andet af vinterprogrammets store tilbud, nemlig grundforløbet i
Enneagrammet, der har kick-off intromøde på mandag den 27. januar kl. 18.30 (Eventrummet,
Musicon)! På kick-off'en vil du få en detaljeret introduktion til kursets omfang og indhold, så du er helt
klar til endeligt at booke de 3 moduler i.e. 3/2, 24/2 og 2/3 (alle er mandage i tidsrummet
18.00/18.30-22.00/22.30). Der er rigtig god tilslutning allerede, men vi kan godt klemme et par stykker
mere ind! Du kan tilmelde dig kick-off og også allerede nu forløbets øvrige 3 moduler på nedenstående
links. Håber vi ses til både kick-off og de efterfølgende kursusdage, der af tidligere kursister er blevet
omtalt som en 'life changer'!
TEAM ERHVERVSFORUM

TILMELD LEDELSE MED ENNEAGRAMMET
Du kan tilmelde dig Ledelse med Enneagrammet
KICK OFF
via dette link Kick Off v/Claus Roager
MODUL 1-3
via dette link TILMELD LEDELSE MED ENNEAGRAMMET MODUL 1-3

THE-WTE.DK
THE-WTE
Er en uafhængig konsulentvirksomhed vedr. miljø og spildevand.
De Tilbyder assistance, rådgivning og sparring vedr. drift af, og processer til, behandling og håndtering af
spildevand, slam(biomasse) og biogas, samt myndighedsrelationer vedr. miljø og spildevand.
Læs mere her : THE-WTE.DK

home ERHVERV
Erhvervscenter Sjælland, Roskilde
Home Erhverv er et landsdækkende netværk af erhvervsmæglere, som arbejder med salg, udlejning og
vurdering af alle typer erhvervsejendomme og erhvervslokaler.
De har stor erfaring og ekspertise i salg af mange typer erhvervsejendomme – herunder ejendomme til
brug for boligudlejning, kontor, domicil, produktion, lager, logistik, detailhandel eller andet formål. Hvad
enten du skal sælge din erhvervsejendom, have viden om lejeniveauet, værdiansat ejendommen til dit
regnskab eller andet formål, så kan de hjælpe dig.
Hos home Erhverv ser de frem til at hjælpe dig med opgaver vedrørende din erhvervsejendom.
Kontakt Hans Tønder Jensen, Partner, Erhvervsmægler, HD-R her : home Erhverv

Erhvervsforum Roskilde
Stændertorvet 2, 2. sal
4000 Roskilde
www.erhvervsforum.biz

Tfl.: 7020 7680
Mandag-fredag: 9.00-15.00
info@erhvervsforum.biz
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