FORMIDDAGSMØDE
MØD MANDEN BAG KERNEKVADRANTEN®

KERNEKVADRANTEN
FORMIDDAGSMØDE
Hos KAR+CO Leadership Consulting & Search,
Borupvang 3, 2750 Ballerup - d. 30. april 2019 kl. 9.00 – 12.00.

Program
09.00 Ankomst
Ankomst og morgenmadsanretning

DANIEL OFMAN – FORFATTER OG OPFINDER AF
KERNEKVADRANTEN®
Få inspiration og konkrete tips til, hvordan du kan bruge Kernekvadranten i dit arbejde med at
bruge de menneskelige ressourcer bedst muligt til at skabe resultater og trivsel!
Hvad er Kernekvadranten, hvad er I, WE og IT - og ikke mindst hvordan kan DU bruge det i
hverdagen til at skabe bedre resultater?
Det spørgsmål stiller vi til forfatter, konceptudvikler og underviser, Daniel Ofman. Kom og deltag i
dialogen og netværk med andre ledere og HR-folk hos KAR+CO.

09.20 Velkomst
Ved KAR+CO
09.30 KERNEKVADRANTEN – Filosofien, modellen og tankegangen bag
Ved Daniel Ofman
11.00 Spørgsmål & dialog
Ved Daniel Ofman
11.30 Videre med KERNEKVADRANTEN – eksempler på anvendelsesmuligheder
Ved KAR+CO

Se programmet på næste side.
11.50 Afslutning og mingling

Om bogen “Kernekvaliteter”
”Denne bog er meget bemærkelsesværdig. Den er dyb, modig,
vedkommende og engageret. Den balancerer på en fin måde imellem
det komplekse og det paradoksfyldte. Bogen er både praktisk og
teoretisk. Den er konkret og reflekterende. Det er på samme tid en
psykologisk orienteret og en virksomhedsorienteret bog. Den ser
en virksomhed som noget meningsfyldt. Ja, en virksomhed har en
sjæl, er besjælet. Den har nogle opgaver at løse, har en mission, og
derfor skal den ledes og udvikles. Hvordan skaber man som leder
en organisation, hvor de ansatte tager ansvar for deres eget liv
og arbejde, opfører sig ansvarligt som en del af en større helhed,
handler ud fra deres egne kernekvaliteter og præsterer det bedste,
de har i sig? Det er spørgsmål, som alle ledere må stille sig selv, og
det er præcist de spørgsmål, som denne bogs forfatter stiller, og
forsøger at give nogle svar på. Det er en fremragende bog. Det er en
perle i den meget store mængde af ledelsesbøger, der udgives.”
Steen Hildebrandt, Professor,
Ph. D., Institut for Organisation og Ledelse,
Handelshøjskolen i Århus

Om Kernekvadranten®
Daniel Ofman

Daniel Ofman er manden bag konceptet
Kernekvadranten®, der bruges af flere og flere danske
virksomheder til f.eks. lederudvikling .
Mange danske virksomheder bruger det allerede
til at få indsigt i og anvende organisationens
Kernekvaliteter.
Daniel Ofman er ejer af virksomheden Core Qualities
International, der arbejder med organisationsudvikling
i hele verden og med at udbrede kendskabet til
Kernekvadranten gennem certificeringer, foredrag, spil og
bogudgivelser.

