
Cer$ficering	  –	  Core	  Quality©	  
	  
	  

Det	  første	  danske	  train-‐the-‐trainer	  
cer1ficeringsforløb	  i	  Daniel	  Ofmans	  	  

koncept/værktøj	  –	  vejen	  1l	  at	  
flyAe	  mennesker	  og	  organisa1oner	  

	  

Dit	  udbyAe:	  
	  

Via	  en	  cer1ficering	  får	  du	  et	  dybdegående	  
indblik	  i	  Kernekvadranten,	  der	  gør	  dig	  i	  stand	  
1l	  at	  bringe	  konceptet	  i	  spil	  i	  din	  rolle	  som	  	  

HR	  leder/partner/konsulent/træner	  	  
	  

Anvendelseseksempler:	  
	  

Personlig	  udvikling	  
Lederudvikling	  
Teamudvikling	  

Coaching	  
	  

Se	  detaljer	  neden	  for	  



I FLYTDIG!DK er vi optaget af ”flytte” og udvikle organisationer og mennesker. I fællesskabet er vi 
konstant nysgerrige efter ny viden, der kan inspirere til og understøtte ”bæredygtig” udvikling af 
mennesker. Denne nysgerrighed har ført os frem til CoreQuality© konceptet. Et koncept – en 
tankegang – et ”værktøj”, vi første gang stiftende bekendtskab med for 4-5 år siden. Efterfølgende 
har vi dyrket, udforsket og eksperimenteret med konceptet, hvilket skærpede vores interesse for at 
komme endnu tættere på. Kulminationen herpå blev et 3 dages train-the-trainer certificeringsprogram 
i Frankrig i efteråret 2012. Her havde vi fornøjelsen af, i et intensivt forløb, at komme helt tæt på 
konceptet og personen bag; Daniel Ofman. En berigende og skelsættende oplevelse!  
	  
CoreQuality© konceptet/tankegangen har tilført en ny dimension i vores arbejde med organisatorisk 
og personlig udvikling. Vi har siden certificeringen anvendt CoreQuality© som en integreret del af 
vores arbejde – med stor succes!  
 
Vi har siden 2012 udbygget relationen og samarbejdet med Daniel Ofman. Det har resulteret i 
indgåelsen af en partnerskabsaftale, der giver FLYTDIG!DK eksklusivretten til at uddanne og 
certificere kommende trænere i Danmark. 
 
Det første train-the-trainer kursus i Danmark afvikles i dagene 
 
Via en certificering får du et dybdegående indblik i CoreQuality©, der gør dig i stand til at bringe 
konceptet i spil, når du designer og gennemfører udviklingsforløb og/eller agerer i rollen som coach/
sparringspartner. Målgruppen for train-the-trainer forløbet er HR-ledere, HR-partnere, konsulenter og 
coaches.  

Bliv certificeret 
Core Qudrant Trainer! 
  

FLYTDIG!DK	  består	  af	  Morten	  Gantzhorn,	  Frank	  Løfqvist,	  Niels	  Mølby	  og	  Lars	  Rüger.	  
	  Vi	  er	  et	  team	  af	  fire	  selvstændige	  konsulenter,	  der	  med	  udgangspunkt	  i	  vores	  egen	  forretning	  har	  	  

et	  forpligtende	  fællesskab	  omkring	  faglig/personlig	  udvikling,	  sparring,	  synergi	  og	  fælles	  opgaveløsning.	  	  

	  
	  
	  
”Cer1ficeringspakken	  –	  DKK	  26.000”	  
	  
ü  3	  dages	  undervisning/træning	  i	  selskab	  med	  

erfarne	  instruktører	  og	  andre	  HR	  professionelle:	  
8-‐10.	  september	  2014	  	  
(max.	  antal	  deltagere:	  12)	  
	  

ü  1	  dag	  cer1ficering:	  9.	  oktober	  2014	  
	  

ü  Forplejning/	  overnatning	  og	  cer1ficerings-‐
materialer	  er	  inkluderet	  i	  prisen	  
	  

ü  Invita1on	  1l	  Cer1fied	  Trainer	  VIP-‐arrangement	  
med	  Daniel	  Ofman	  i	  Danmark	  (1.	  halvår	  2015)	  

	  
Tilmelding	  direkte	  1l	  Lars	  Rüger	  på:	  LR@LRHR.dk	  

	  	  	  


