
Dit rådgivende netværk
AnotherStep – genvej til bevidste resultater

Når netværk skal give udbytte!



Kære kommende netværk

Har du dét netværk, der kan 
bidrage til din personlige 
udvikling, motivation og 

resultater? 

Et godt og lærende netværk er 
en investering i din fremtid.



Hvorfor netværk?

Det korte svar kender du sikkert allerede. Vi har nemlig alle 
brug for et netværk. 

Hvilken type netværk, og hvilke udbytte vi ønsker, er dog 
meget individuelt. 

PS4 har udviklet AnotherStep, et lærende og rådgivende net-
værk, der giver mulighed for udvikling, sparring og læring gen-
nem individuelt tilpassede forløb.

AnotherStep er perfekt for dig, der:

•	 Vil være sikker på at styrke dine kompetencer og din 
markedsværdi.

• Ser et godt netværk som en investering i din fremtid.

• Ønsker at styrke kompetencer, netværk og markedsværdi.

• Er udviklingsorienteret og ved, at udvikling er en løbende 
proces.

• Ønsker at bestemme og prioritere egne mål.

• Ønsker at sparre med andre. 

• Ønsker at dele egne erfaringer til gavn for andre.

• Ønsker professionelt og socialt samspil til gavn for dig                                                                                                                                 
og din organisation.



Dit udbytte!

Vores rådgivende netværk er kun en succes, hvis det 
giver dig udbytte. 

Derfor er vores primære opgave at give dig netop dét, 
du har behov for. 

AnotherStep giver dig:

•	 Et eksklusivt forløb med fokus på udvikling af præcis de 
kompetencer, der giver værdi for dig og din organisation

•	 Personlighedsprofil 

•	 Værktøjer, inspiration og stof til eftertanke

•	 Et udvidet netværk, der er klar til at dele og sparre

•	 Personlig kompetenceudvikling

•	 Adgang til aktuelle og relevante emner  

•	 Mulighed for faglig og personlig sparring

•	 Individuel coaching til aktuelle problematikker

•	 Mulighed for at blive udfordret, og plads til nye 
erkendelser undervejs i deltagelsen



Hvorfor et rådgivende netværk?

Vi ved godt, at du allerede har en travl arbejdsdag, og du 
deltager sikkert i et eller flere andre netværk. Så har du 
egentlig tid til at deltage i endnu et?

AnotherStep fungerer ikke som andre netværk.

Formålet med AnotherStep er at skabe et rådgivende og 
lærende netværk, der understøttes af individuelt tilpassede 
forløb med en række værktøjer, inspiration, coaching og spar-
ring. Et netværk og et forløb, der vil bidrage til din udvikling 
og dermed dine resultater på arbejdspladsen.

Med AnotherStep’s rådgivende netværk er fokus derfor på at 
styrke din evne til:

•	 At samarbejde og netværke på tværs af faggrupper og brancher.

•	 At styre projekter og processer såvel som mennesker.

•	 At kommunikere og forhandle med personer på alle niveauer.

•	 At skabe resultater gennem motivation.

Alt dette får du gennem et univers af værktøjer og coaching fra 
AnotherStep.



 

AnotherStep forløbet

Efter tilmelding:

•	 Vælger du individuelle emner og bliver del af et netværk.

•	 Gennemførelse af og feedback på Enneagram test som 
fundament for din udvikling og fokus.

•	 Får du digital adgang og kan starte din udvikling ved 
gennemgang af materialerne

•	 Du kan få bevis for forankring af din nye kompetence ved 
at gennemføre læringstesten.

•	 Du deltager på netværksmødet og får yderligere sparring 
og støtte fra andre netværksdeltagere.

•	 Du bruger din personlige coach til at støtte dig i aktuelle 
problematikker.

Læs mere på www.anotherstep.dk

AnotherStep indlæringsniveau vs. normalt indlæringsniveau



Hvilke 4 temaer er vigtigst for dig?

AGIL Ledelse 
Anerkendelse
Assertiv kommunikation 
At lede uden at være chef 
Besværlige mennesker 
Delegering
Den psykologiske kontrakt 
Den svære samtale
Det eksekverende lederskab 
Det motiverende arbejdsmiljø 
Effektiv mødestyring 
Facilitering
Feedback 
Forandringsledelse 
Forhandlingsteknik 
Global ledelse
Gør ”Vision” forståeligt 
High Performance teams 
Kommunikation 
Konflikthåndtering 
KPI/det bevidste valg 
Kultur
Leadership Coaching
Ledelse i en foranderlig verden 
Ledelse på tværs af generationer 
Ledelseskraft
Ledelsespsykologi og krisehåndtering 
Ledelsesstile i en kompleks verden 
Lederskab på distancen
Læring og udvikling i arbejdslivet Se flere temaer på næste side >

TEMA

TEMA

TEMA

TEMA

Se flere temaer på næste side >

Feedback? Delegering?

Ledelseskraft? Kultur?



Hvilke 4 temaer er vigtigst for dig?

Medarbejdersamtalen 
Motivation
Målinger og evalueringer 
Målstyring
Neuro-leadership 
Nudging som motivator 
Outplacement
Passion i ledelse 
Performanceledelse 
Personlighedstyper 
Personligt Lederskab 
Positiv psykologi 
Projektledelse 
Præsentationsteknik 
Refleksiv kommunikation 
Rekruttering 
Resultatskultur
Rollen som mellemleder 
Samarbejde i teams 
Selvledelse 
Situationsbestemt ledelse 
Skab ejerskab
Social kapital 
Strategiproces 
Stresshåndtering 
Sæt det rigtige hold 
Taktisk planlægning 
Tidsrøvere
Tillid
Worklife balance

TEMA

TEMA

TEMA

TEMA

Motivation? Selvledelse?

Tidsrøvere? Tillid?



Alt dette får du i AnotherStep universet

Selvom det rådgivende netværk er hjørnestenen i 
AnotherStep, får du også værktøjer og inspirations- 
materiale, der skal sikre din kompetenceudvikling.

Hvert tema belyses 360 grader gennem: 

•	 Aktuelle artikler

•	 Bogresuméer – fra anerkendte forfattere

•	 Dilemmavideoer

•	 Summary af dine personlige styrker og udfordringer

•	 Temahåndbøger

•	 Dialogkort

•	 Netværksmøder

•	 Personlig coaching og sparring

•	 Certificeringsbevis

•	 Personlighedstest

KOMPETENCE-
UDVIKLING

SUMMARY

VÆRKTØJ

VIDEOARTIKEL

TEMA-
HÅNDBOG

BOGRESUMÉ

DIALOGKORTPERSONLIGHEDS-
TEST



Hvad er din kompetenceudvikling værd?

At deltage i et rådgivende netværk er en investering i din 
fremtid. Det gælder både udvikling af dit netværk, dine 
kompetencer samt din fremtidige karriere. 

Indhold i AnotherStep:

•	 Enneagramtest med 
coachende feedback.

•	 Indblik i 4 temaer og 
4 netværksmøder.

•	 4 individuelle sessioner 
med din personlige coach.

•	 Adgang til AnotherStep 
Universet med fokus på  
4 temamoduler.

Læs mere, og tilmeld dig online på 
www.anotherstep.dk



Hvilke 4 temaer skal være udgangspunkt for din kompetenceudvikling?

?

?

?

?

Netværk

Temaer

Personlig 
sparring

Enneagramtest

Personlig 
sparring

Netværk

Netværk

Netværk

Netværk

Personlig 
sparring

Personlig 
sparring

Personlig 
sparring

Hvordan skal dit kompetencehjul se ud?



AnotherStep er en del af PS4 A/S
Konsulenthuset PS4 A/S er din Full Service Partner gennem følgende 4 afdelinger:

Styrk dine kompetencer gennem dit rådgivende netværk

Vejen til effektiv vækst

Vi bevidstgør til gavn for resultater

Rekruttering med både hjerne og hjerte

Dit samarbejde med PS4 A/S bygger på en kombination af 
hjerne og hjerte koblet til handling. Vi tror på, at de bedste 
resultater opnås ved at skabe indsigt i og forståelse for det 

hele menneskes betydning for organisatorisk og forretnings- 
mæssig udvikling og vækst – samt omsætning af dette til 

konkrete handlinger.

Kurser – foredrag – konsulentydelser



Referencer 

3 M (Danmark, Sverige og Norge)
Agro Forum
Alliance Personale Løsninger
ARKEN – Museum for Moderne Kunst
Aventis Pharma A/S
Baresso
Boehringer-Ingelheim
BoFinans
Carl’s jr.
Danbolig
Danisco
Danenergi A/S
Danmarks Nationalbank
Danmarks Radio
Dansk Arbejdsgiverforening
Dansk Røde Kors
Dansk Supermarked
Danske Entreprenører
Danske Sælgere
De Danske Landboforeninger
Delcom A/S
Demko A/S
DONG
DryTech
DSB
Dyrups
Ekspence Reductions Analyst
Eli Lilly Danmark
Ericsson
Ernst & Young
Exhausto
Ferrosan A/S
Fiat Finansiering
Fischer og Lorenz A/S
Finansministeriet

Flextronix
Folkeuniversitetet i Ålborg
Forsvaret
Frøsherred Sparekasse
Føroya Tele A/S (Faroese Telecom)
Genmab A/S
GEA
GlobalConnect
Grundfos
Herning Kommune
HK
Højskole for Erhvervsaktive
IBM
Intertek Semko AB
IT & Telestyrelsen
IT Universitetet
Junkbusters
KAD – Kvindeligt Arbejderforbund
Kirppu
KMD A/S
Kolding Erhvervsråd
Landbrug & fødevarer
LK A/S
LO/FIU
Løvens Kemiske
Moment A/S
Navision A/S
New Wave
Nokia Networks A/S
Nordea
Novo Nordisk
NozoZymes
Nuka A/S (Grønland)
Nycomed A/S
Næstved Kommune

OK Benzin
Odense værkstederne
OUH (Region Syd – Odense Sygehus)
PC│SCHEMATIC
PFA
Philips
PBN Medicals
PODA A/S
Pharmacia A/S
Post Danmark – Hovedkontoret
Q8
Region Sjælland
SAS
SAS Institute
Schering-Plough A/S
Slots- og Ejendomsstyrelsen
Statens Lufthavnsvæsen
Statens Serum Institut
Statoil
Strålfors A/S
Syddansk Universitet
TDC / TeleDanmark
Teknisk Landsforbund
Teknisk Skole i Odense
Teknologisk Institut – DTI
Temp-Team
Tryg Forsikring
Tryg PensionToms
Taastrup Kommune Distrikt Psykiatri
Vestsjællands Erhvervsråd
Vestforbrændingen
Zeiss
Ørestadsselskabet



Vil du vide mere eller tilmelde dig nu?

70 27 85 85info@anotherstep.dkBorgergade 20, 3. sal
1300 København K.

Læs mere om det rådgivende netværk 
eller tilmeld dig direkte på:

www.anotherstep.dk

Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål eller for en uforpligtende samtale:


