
KONTAKT OS
Hør nærmere eller bestil  
personprofilanalyser hos os:

Kender du din profil? Og ved du, hvad du skal bruge  
den til?

Det og meget mere får du svar på i en DISC–person-
profilanalyse, som du får lavet på udvalgte kurser inden 
for ledelse, salg, personlig udvikling og teamudvikling 
på Learnmark Efteruddannelse.

Vores måde at kommunikere på, at håndtere en konflikt 
eller modtage og give feedback er forskellig, og viden 
om din personprofil kan give dig en større forståelse for, 
hvorfor vi agerer og reagerer, som vi gør. 

Denne viden kan bidrage til at fremme samarbejde i alle 
sammenhænge fx i et team, mellem leder og medar-
bejder og i forretningssammenhænge.

Gennem DISC-profilen får du et værktøj til at skabe 
dialog omkring din adfærds styrker og begrænsninger, 
og på kurserne bruger vi DISC-profilen i sammenhæng 
med det emne, vi arbejder med. På den måde bliver du 
opmærksom på din adfærd og din måde at samarbejde 
med andre på. 

DISC  
PERSONPROFILANALYSER

KURSUS.LEARNMARK.DK

DISC  
D: Dominans
I: Indflydelse
S: Stabilitet
C: Compliance/  
Tilpasningsdygtighed

Vores åbne kurser inden for ledelse, trivsel og salg Uden beregning
På virksomhedshold, hvor det er relevant for  
kursets mål 

Uden beregning

Virksomheder, som deltager i projekter faciliteret af  
Learnmark Efteruddannelses konsulenter  

550 kr. pr deltager

SPECIALISEREDE  
PERSONPROFILANALYSER
Efter aftale gennemfører konsulenter på Learnmark Efteruddannelse også 
nedenstående udvidede og specialiserede personprofilanalyser.

THOMAS INTERNATIONAL 
Person Profil Analyse Specialist fx i salg   
(Grafer og Specialist rapport)   

Person Profil Analyse Ledelse  (Grafer, Styrker & Begrænsninger, 
Karriereguide, Personlige karakteristika, Lederskab)   

360 graders leder-evaluering inkl. 2 timers feedback   

TEIQ – følelsesmæssig intelligens 

E-STIMATE- DISC    
e-interpersonal (8 faktor) x til salg    

e-interpersonal (8 faktor) udvidet til fx ledelse

PRIS ex. moms 
1.800 kr.

2.400 kr.

5.950 kr. 

4.500 kr.

PRIS ex. moms 
1.800 kr. 

2.400 kr.

MULIGHEDER FOR E-STIMATE DISC

MARIA BIRK BARNUNG 
Chefkonsulent
T: 42 12 72 11   
E: barn@learnmark.dk

HENRIK SCHALECH 
Underviser og chefkonsulent
M: 42 12 741 9   
E: hsch@learnmark.dk


