Præsentationsdag
RM Resources byder velkommen til en unik mulighed for at afprøve jeres kommunikative
evner i praksis.
Vi tilbyder en række kurser og HR-løsninger til erhvervslivet og inviterer hermed til en kort og spændende
smagsprøve. Afslut din uge med en inspirende eftermiddag på Frederiksberg i København.
Vores rollespil med professionelle skuespillere har vist sig at være særdeles værdifuld træning for virksomheder som HK, ISS, SportsMaster, SKAT, rådgivere, vejledere og mange andre. Med udgangspunkt i
FOKUSmodellen™, skuespillerværktøjer specielt udviklet til erhvervslivet, arbejder vi i fællesskab for at
skærpe de interpersonelle kompetencer.
Lægger finanskrisen ekstra pres på den interne kommunikation? Eller oplever I generelt misforståelser eller
tavse bekymringer på arbejdspladsen?
Kom og prøv kræfter med professionelle skuespillere og bliv introduceret til FOKUSmodellens platform;
evnen til at aflæse kropssprog og non-verbale signaler - at kommunikere effektivt og hvile i egen personlig
power.
Sted: Dansk Skuespillerforbund, Skt. Knuds Vej 26, 1903 Frederiksberg.
Dato: Sidste fredag i hver måned.
Tidspunkt: Kl. 14-16.
Pris: 300,- eksl. moms
Vi byder også på en lettere anretning af forfriskninger og tærte undervejs.

RM Resources - Manøgade 9 - DK-2100 København Ø - www.rm-resources.dk - Tel +45 2250 2237

RM Resources er sammensat af kompetencer fra professionelle skuespillere og idrætsudøvere til Cand.
Merc. HRM og NLP-coaches.
Vi arbejder for at åbne op for de interpersonelle kompetencer og udvider det personlige råderum. Vi faciliterer forandringsprocesser og efterprøver i praksis nye organisationstiltag fra andre aktører.
En af RM Resources klare forcer ligger i at kunne aflæse kropssprog og personligheder via vores
skuespillerværktøjer. Vi er skolet i formidling og i at sende klare budskaber til hinanden og omverdenen. En skuespillers vigtigste værktøjer er troværdighed, autensitet og nærvær. Disse egenskaber er ligeså essentielle byggesten i erhvervslivet.
Vi er også DISC-certificerede og vejleder i arbejdsmiljø, træning og kostplanlægning.

FOKUSmodellen™:

For mere information om kurser og fokusmodellen:
www.rm-resources.dk/

For tilmelding eller spørgsmål
info@rm-rosources.dk
eller ring til Roger Matthisen, mobil 2250 2237
Tilmelding skal skal senest d. 10 i hver måned.
Vi glæder os til at se jer,
de bedste hilsner
Roger Matthisen
RM Resources
www.rm-resources.dk
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