
NETVÆRKER?
Find din netværkstil og styrk din karriere

        
    For

JOBSØGENDE, SELVSTÆNDIGE 
OG KARRIEREBOOSTERE



FIND DIN 
NETVÆRKSSTIL

INTROVERT ELLER EKSTROVERT? 
Netværksstrategi der passer præcis til din personlighed

Evnen til at danne netværk har aldrig har været vigtigere. Jo dygtigere 
du er til at skabe og pleje relationer, jo nemmere er det at opnå 
karrieremuligheder, finde nye jobs, opbygge en virksomhed og kunne 
håndtere alle de netværksrelationer vi er en del af i samfundet. 

I dette workshopforløb i to moduler får du værktøjer og viden til at 
træde i karakter som netværker på en måde der passer til netop din 
personlighed. Kom og find nøglen til, hvordan du opbygger tillidsfyldte 
autentiske netværksrelationer.

Du Får

• Spændende cases om dygtige netværkere 
• Viden og værktøjer
• Indsigt i din egen netværks-arketype
• Kortlægning af dit netværk
• Handlingsplan til opbygning af dit professionelle netværk
• Visuelt kursusmateriale 
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LAV DIN NETVÆRKS
STRATEGI

PROGRAM Dag 1
4 timers workshop

• De universelle netværkskompetencer
• Netværksarketyperne - hvem er du?
• Find din netværkskomfortzone
• Personlige udviklingsmål - find din individuelle netværksvej

PROGRAM Dag 2
4 timers workshop

• Kortlægning og overblik af dit netværk
• Identifikation af dit ønskede netværk
• Din personlige netværksstrategi
• Skab din netværkspræsentation
 

    

3

PROGRAM



STÆRKE NETVÆRKS-
KOMPETENCER

PRIS
1150 kr. ex. moms pr. person v. 15 personer
Workshoppen indeholder komplet kursusmateriale, e-bog (Find din 
netværksstil), 2x4 timers undervisning af netværksekspert Marina 
Hjørdie.

Formen kan tilpasse efter ønske og individuel coaching kan tilkøbes.

KONTAKT

Marina Hjørdie 
marina@hjordie.dk  
2978 1230

LÆR AF EN NETVÆRKSEKSPERT

Marina Hjørdie er en uhøjtidelig, vidende og underholdende underviser. 
Arbejdsformen veksler mellem oplæg, dialog, øvelser og praktik. Ma-
rina er forfatter til to bøger om netværk og har arbejdet med netværk 
i mere end 15 år og har stor erfaring i facilitering og organisering af 
netværk og med at hjælpe folk med at finde og udvikle deres egen 
individuelle netværksstil og strategi. 

www.marinahjordie.dk 
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