Motivator
Certifieringsutbildning

5 mars 2021
på distans

Certifieringsutbildningen är en aktiv
vidareutbildning för dig som redan kan DISC.
DISC-profilen förutsäger ”hur” någon kommer
att bete sig och Motivatorprofilen ”vad” som
driver personen. Tillsammans kompletterar
dessa två profiler varandra väl för att kunna
förutsäga personlighetsdrag.
Motivator är ett självskattningsverktyg som
kombinerar forskning från Dr. Eduard
Spranger och Gordon Allport till en enda,
djupgående profil. Du kommer att lära dig om
de 7 dimensionerna av motivation som
avslöjar varje användares inneboende
drivkrafter.

Utbildningen är utformad för att öka den
praktiska förståelsen och professionella
tillämpningen av Motivatorprofilen. Delar
av materialet är utvecklat för att
användas i din egen coachning- /
utbildningsverksamhet efter utbildningen.
Denna utbildning ger dig chansen att
förvärva en helt unik kompetens till ett
lågt pris.

Vi lovar att ge dig konkreta verktyg,
metoder och träning för att hantera detta
instrument. Efter utbildningen får du ett
coachingsamtal med kursledaren.

Efter utbildningen har du:
⚫ Kunskap om mänskliga drivkrafter
⚫ Kunskap om normer och intensitet i graferna
⚫ Förståelse för hur DISC och Motivator samverkar
⚫ Hur man gör en återkoppling av en motivatorrapport
⚫ En personlig Motivatorprofil
⚫ Två Motivatorprofiler för övningsklienter
⚫ Ett individuellt coachningssamtal efter kursen
Kursledare:
Ulrik Lork, är en erfaren internationellt certifierad coach och organisationskonsult med
mer än 3000 timmars erfarenhet av individ-, duo- och gruppcoaching. Ulrik har utbildat
mer än 500 DISC-användare i Sverige sedan 2010.
Målgrupp
Coacher och beteendevetare som vill ha ett kraftfullt verktyg för mänskliga drivkrafter.
Varje deltagare genomgår en intervju för att säkerställa lämplig bakgrund, förväntning och
motivation inför utbildningen.
Investering
Tid: 1 träningsdag samt en individuell session inom 1-2 månader efter utbildningen.
Kostnad: 3 750 SEK exkl. moms
Utvecklingsdag
5 mars 2021 via Zoom mellan 9-16
Utbildningen ger 8 CCE-poäng från ICF (5 CC & 3 RD)
Information
Ulrik Lork, ulrik@discdeluxe.se, 0708-619181
www.discdeluxe.se

