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Det kræver talent at
udvikle talent
Kurser & priser
TalentInsights udbyder kurser i
talentudvikling, hvor der bliver
Fokuseret på at identiﬁcerer og arbejde med andres og egne talenter.
Vi deler vores tilgang til praktisk
talentudvilking med fokus på projekt, specialist eller ledelse, ved
hjælp af vores assessment metodik,
samt brug af de senester indsigter
fra neurologien om samarbejde og

indﬂydelse på hinanden.
Vi giver dig værktøj der skaber
indsigt i egne talenter og samtidig
gør dig til en dygtig talentudvikler,
der skaber forretningsorienterede
styrker for den enkelte og
organisationen.
Der ﬁndes 2 slags certiﬁcering.
Du kan certiﬁcere dig som CATI
(certiﬁed associate TI). Dette
kursus er varig og kræver ingen

CATI kurset består af:
1

Forberedelse: Let materiale pakke som du gennemgår
til egen inspiration
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2 dages kursus hvor TalentInsights :
· Introducerer dig til det styrkebaserede univers
· Underviser og hjælper dig i dybden med at
forstå de 34 talenter
· Lærer dig at sætte talenter i en kontekst
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3 ugers forløb, hvor du øver dig på at læse og give
tilbagemeldinger på TalentIndikator proﬁler
TalentInsights står til rådighed for vejledning
coaching og mentoring.

4

1 dags kursus hvor du og TalentInsights samler op på
oplevelser og deler erfaringer.
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Certiﬁcerings prøve hvor du overhøres i at give en tilbagemelding.
TalentInsights giver efterfølgende feedback. Vi vurderer om
du har efterlevet TalentInsights læring og Best practice.

re-certiﬁceringer. Når du har certiﬁceret dig som CATI, kan du tage
overbygning; Certiﬁed Professional
TI. Dette kræver at du minimum
gennemføre 30 assesments pr løbende 12 måneder og deltager i
workshops og andre uddannelsestilbud.
Forespørgsler på dette kursus
foregår via kontakt til din
tidligere underviser.

Prisen for en TalentIndikator

DKK

17.500

per person eksklusivt moms.

Dit udbytte
Du og din virksomhed får papir
på dine kvaliﬁkationer. Efter kurset
kan du straks omsætte dine
kompetencer til handling, da vi
arbejder aktions orienteret i hele
forløbet.
Du vil være klædt på til at kunne
gennemføre assessment forløb på
egen hånd, og vil hurtigt kunne
omsætte det til udvikling og værdi.
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