Anne Tang Thomsen
Anne Tang Thomsen er konsulent i Teglkamp & Co. Hun er uddannet Cand. Mag.
med hovedfag i historie og har suppleret med forskellige former for konsulent- og
lederuddannelser. Anne har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i både det private
erhvervsliv og i den offentlige sektor. Hun har bl.a. virket som projektleder i IT- og kursusbranchen, konsulent i det offentlige og i konsulent-branchen og som underviser i gymnasieskolen, på Københavns Universitet og i div. organisationer.
Anne har skrevet mange artikler og anmeldt litteratur indenfor sit fagområde. Anne er aktiv
som bestyrelsesmedlem i Dansk Magisterforening.

Eksempler på opgaver
Gennem årene har Anne løst en bred vifte af konsulentopgaver i private og offentlige
virksomheder. Her kan nævnes følgende eksempler:
 Organisationsudvikling
 Udviklingsprocesser for leder- og medarbejdergrupper
 Foredrag og undervisning: Forandringsprocesser, læringsprocesser, gruppedynamik,
typeudvikling og forskellige personlighedstræk (ekstroversion/introversion m.fl.),
motivation, feedback, mødeteknik, det grænseløse arbejde m.v.
 Afholdelse af forskellige former for workshops
 Teambuilding
 Ledelse af processer og projekter
 Personlig sparring med ledere og medarbejdere
 Kompetenceudvikling – individuel og for grupper
Som et eksempel på en opgave, Anne har stået for, kan nævnes en udviklingsproces for 111
ledere, hvor hun i samarbejde med en anden konsulent stod for udviklingen og
gennemførslen af hele processen, som strakte sig over et år. Anne forestod bl.a. testning af
lederne, sparring, undervisning, teambuilding og proces-facilitering.

Værktøjer og Teorier
Anne Tang Thomsen har en lang række værktøjer og teorier til rådighed, som hun aktivt
inddrager og kombinerer i sin konsulentrolle. Her skal nævnes nogle stykker:
 Persontest - certificeret i Erhvervsrettet testning, MBTI og JTI hos Center for Ledelse,
MBTI II hos OPP og PTP hos People Test Systems A/S
 Procesfacilitering – Mastermodul ved Syddansk Universitet
 Ledelse af forandringer – Mastermodul for Magistre hos Dansk Magisterforening
 Projektledelse – Koncept udviklet af Implement
 Kompetenceafklaring - Værktøj til Kompetenceafklaring udviklet af Teglkamp & Co.
Endvidere: Organisationsudvikling, læring, teamudvikling, typeudvikling, ledelsesteorier,
motivation, feedback, den anerkendende tilgang, coaching, systemiske tænkning m. fl.

Kontakt: Anne Tang Thomsen på e-mail: att@teglkamp.dk eller via telefon: 30 48 55 90
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