Er du i topform til den afgørende samtale?
Skal du til samtale på et nyt job, til lønsamtale, MUS-samtale eller en anden vigtig samtale i
forhold til din fremtid? Chancerne for et godt resultat er nu en gang meget større, hvis du kan
gå til samtalen i topform. Tjek din form på nedenstående spørgsmål:

Er du i topform til samtalen?
1) Jeg er helt klar på, hvad det er, jeg går efter til samtalen
2) Jeg har forberedt argumenterne for mit mål med samtalen
3) Jeg har en klar fornemmelse af, hvad modargumenterne kan være
4) Jeg har også forberedt svar på modargumenterne
5) Jeg ved, hvordan jeg vil gribe samtalen an
6) Jeg ved, hvor mine svage punkter er og kan håndtere dem
7) Jeg har styr på nerverne
8) Jeg ved, hvordan jeg skal forberede mig bedst muligt til samtalen
Hvis du kan svare ja til de fleste af ovenstående spørgsmål, så er du i god form og har en rigtig god chance for at nå dine mål i forhold til den forestående samtale
Hvis du svarer nej til flere af spørgsmålene, så bør du overveje at forbedre din form.

Kom i topform til den afgørende samtale

Teglkamp & Co. tuner din form i forhold den forestående vigtige samtale.
Konsulenten fra Teglkamp & Co. fungerer som din rådgiver, sparringspartner og træner:








Vi hjælper dig med at stille skarpt på, hvad der skal være dit mål for din forstående
samtale
Vi lægger sammen med dig en strategi for, hvordan du bedst når dit mål for samtalen
Vi stiller skarpt på dine bekymringer og finder løsninger og muligheder
Teglkamp & Co. er djævlens advokat og finder faldgruberne
Vi hjælper dig med at komme uden om faldgruberne
Vi hjælper dig med at få styr på nerverne
Vi tuner dig til at komme i topform til mødet, så du kan gøre dit bedste.

Din konsulent ….

Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har suppleret med forskellige former for lederuddannelser. Susanne Teglkamp
har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv og i det offentlige. Susanne Teglkamp har tidligere virket som bl.a. HR-direktør indenfor it-branchen, kommunaldirektør og udviklingschef og har i mange år arbejdet som managementkonsulent, karriererådgiver og coach. Susanne har gennem det sidste år haft flere end 100 individuelle rådgivningsforløb.
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Pris:

Prisen for 1 møde af ca. 1½ times varighed med fokus på at komme i form til samtalen er
1.500 kr. inkl. moms for privat betalende og
2.500 kr. ekskl. moms for virksomheder.
Som udgangspunkt er det bedst at mødes ved et personligt møde, men i visse tilfælde er sparring over telefonen også en mulighed.
Alle samtaler foregår som udgangspunkt på Teglkamp & Cos adresse i Hillerød.
Såfremt samtaler ønskes afholdt i virksomheden tillægges prisen udgifter til transport efter
den danske stats kilometertakst samt eventuelle udgifter til parkering. Herudover vil der blive
tillagt 1 ekstra konsulenttime for hvert møde til dækning af transporttiden.
Særlige aftaler laves for kunder udenfor Storkøbenhavn og det nordsjællandske område.

Kontakt:

Kontakt Susanne Teglkamp på tlf.nr. 4822 1141 eller på mail: ste@teglkamp.dk
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