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Lær at forstå dine Introverte og Ekstroverte kolleger! 
Bedre forståelse – Bedre samarbejde - Bedre resultater 

 
Fordomme, glansbilleder, myter – misforståelser og realiteter! 

Der findes mange antagelser om både de introverte og de ekstroverte, gæt selv ’hvad der er 

sagt om hvem’: 

 

 De er asociale 

 De har rundsave på albuerne 

 De er fascinerende  

 De er succesfulde 

 De lytter ikke 

 De giver ikke plads 

 De er ’finere’ 

 De er ’mere værd’ 

 De er skrøbelige 

 De tænker sig ikke om 

 De er fødte ledere 

 

I dette oplæg ’luger vi ud’ i både de positive og de negative antagelser om at være henholdsvis 

ekstrovert og introvert – for i stedet at sætte fokus på, hvad det rent faktisk vil sige?  

 
Er du primært introvert eller ekstrovert? 

Hvad er dine kolleger og din arbejdsplads? 
Hvad betyder det og hvorfor er det interessant? 

 

Vi ser også på, hvordan vi omgås hinanden bedst muligt, så misforståelser undgås - og på 

hvordan en arbejdsplads/leder får det bedste ud af henholdsvis sine introverte og sine ekstro-

verte medarbejdere – uden at sætte folk ’i bås’! 

  

Underviser:  

Anne Tang Thomsen er konsulent i Teglkamp & Co. Hun er uddannet Cand. 

Mag. og har suppleret med forskellige former for konsulent- og lederuddannel-

ser.  

 

Anne er certificeret i MBTI I og II og i JTI, hvor den ekstroverte og den intro-

verte præference er centrale karaktertræk. I oplægget bruger Anne således 

teorien bag den ekstroverte og den introverte verden kombineret med 15 års 

erfaring med individuelle test-samtaler og undervisning. Anne har skrevet flere 

artikler om emnet senest ’10 misforståelser om ekstroverte medarbejdere’.  

 

Varighed og pris:  

 

2 timer – samlet pris 10.000 eks moms og udgifter til transport. 

 

Datoer og Sted:   

 

Efter aftale. 

 

Se mere om Teglkamp & Co på www.teglkamp.dk  
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