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 Dyrk dine styrker,  

håndtér dine svagheder 

• Det giver den største energi og begejstring at lade medarbejdere – og 
sportsfolk for den sags skyld – arbejde med og træne i det, de er bedst til. Når den-
ne energi og begejstring så samtidig fører til højere produktivitet, øget kundetil-
fredshed og lavere medarbejderudskiftning, er grundlaget skabt for større effektivitet 
og dermed bedre bundlinje. 

• Nu kan det lyde, som om medarbejdere aldrig mere skal arbejde med 
opgaver, de synes er kedelige, eller som tærer på energireserven. Sådan er det na-
turligvis ikke. Men en fornuftig balance og en bedre arbejdsfordeling er med til at 
optimere teamet. René Oehlenschlæger viser dig hvorledes du kan arbejde med de 
daglige valg således at alle opnår bedst mulig trivsel og performance. 

• Hvad er dine styrker? Hvad er du god til? Hvad nyder du at lave? Hvad 
bruger du mest tid på? René Oehlenschlæger tager jer igennem disse spørgsmål og 
rundt i STÆRK modellen der blandt andet rummer områder som Ørkenen, Oasen og 
ikke mindst det uundgåelige Rotterace! 

 
 
Hør nærmere om ”Dyrk dine styrker – håndtér dine svagheder” sammen med din 
partner 
 
torsdag den 8. oktober 2020 kl. 19:00 – ca. 21:00 
 
på Tørning Mølle, Tørningvej 6, Vojens 
 
Tilmelding skal ske til din fagforening senest den 2. oktober 2020. 
 
Der tages forbehold for ændringer i COVID-19 reglerne. 

René  
Oehlenschlæger 
 
er en meget efterspurgt- passio-
neret- og vital foredragsholder.  
 
Renés evalueringer bærer præg 
af, at han er en foredragsholder 
der er i øjenhøjde, nærværende, 
inspirerende og særdeles hu-
morfyldt. Med René griner man, 
samtidigt med at man får tilført 
viden og redskaber til brug i 
dagligdagen. 
 
René er som den første i Dan-
mark uddannet i positiv psykolo-
gi i USA ved Tal Ben-Shahar, 
der er et fyrtårn inden for positiv 
psykologi. René deler sin om-
fangsrige viden om positiv psy-
kologi på en inviterende og in-
volverede måde, der giver del-
tagerne lysten- og redskaber til 
at videreudvikle sig fagligt og 
personligt. 
 
Med over 15 års erfaring fra 
erhvervslivet som organisk 
kemiker, ansat og leder kender 
René til de udfordringer et mo-
derne arbejdsliv består af. Siden 
2010 har René været ledelses-
konsulent og foredragsholder, 
hvor han har haft fokus på sam-
arbejde og forandringsparathed. 


