
Hvad der sker I jeres virksomhed i morgen
- er et resultat af, hvad I gør i dag!

ProConcept
Innovative kurser • Rådgivning • Coaching



ProConcept – En innovativ 
konsulent- og kursus- 
virksomhed
ProConcept tilbyder kurser og uddannel
ser samt skræddersyede forløb for ledere 
og medarbejdere i private og offentlige virk
somheder.

ProConcepts mission er at udvikle men
nesker og virksomheder og tilgodese både 
den enkeltes og virksomhedens behov ved 
at skabe balance mellem det individuelle  
og det forretningsmæssige mål. 

Hos ProConcept har vi et positivt men
neskesyn og tror på, at der er et potentiale 
i alle mennesker, som kan udvikles til mere 
selvmotiverende, initiativrige, kreative, 
ledere og medarbejdere, der tager ansvar, 
engagerer sig og brænder for det de gør. 

ProConcept arbejder med mennesker, 
som ønsker at udvikle sig personligt og 
professionelt samt øge deres potentiale for 
at skabe vækst og tilføre værdi for sig selv 
og virksomheden.

ProConcept designer kursusforløb og 
udviklingsprocesser efter behov med afsæt i 
virksomhedens forretningsstrategier og mål.

Vores kernekompetencer er:
Personlig udvikling »
Lederudvikling »
Medarbejder og teamudvikling »
Organisationsudvikling »

ProConcept tilbyder:

Coaching »
Konsulentydelser »
Kurser »
Skræddersyede kurser »
Uddannelser »
Workshops »

Professionelt team
ProConcept er et team af profession
elle konsulenter, coaches og trænere med 
mange års teoretisk og praktisk erfaring.

I ProConcept har vi samlet en stor viden
bank og råder over mange forskellige kom
petencer, hvilket betyder at vi kan tilbyde 
udvikling af hele virksomheden.

Vi anvender de mest effektive teknikker, 
værktøjer, indlæringsformer og –metoder, 
hvor den individuelle og organisatoriske 
læring forankres bedst. (NLP, kognitive 
teorier, Action Learning, Appreciative In
quiry, Den lærende organisation m.fl.)

ProConcept er ejet af AnneMarie  
Gottlieb Munck, der har mere end 20 års 
erfaring indenfor salg og ledelse og har i 10 
år drevet selvstændig virksomhed. 

AnneMarie Gottlieb Munck er certi
ficeret Master i NLP, akademiuddannet i 
organisation og i gang med videregående 
uddannelse i ledelse samt i organisk psyko
terapi. 

Værdier
Hos ProConcept er vi ambitiøse, ansvarlige, 
troværdige, åbne, imødekommende, uhøj
tidelige og nytænkende. Vores værdier er syn
lige og efterleves i alle vores handlinger.

Personlig udvikling 
Ledere og medarbejdere må hele tiden 
udvikle sig for at kunne matche de kompe
tencer, der kræves for at kunne håndtere de 
udfordringer de møder, i deres arbejde og i 
den foranderlige verden. 

Når du udvikler dig personligt, optimerer 
du samtidig din markedsværdi og skaber 
større værdi for dig selv og virksomheden. 

Personlig udvikling handler om at lære 
sig selv bedre at kende – sine styrker, 
svagheder, værdier, motiver, mål  og få det 
bedste ud af sit privat og arbejdsliv. 

Hvad er vigtigt for dig?  
Hvordan skaber du balance mellem det 
liv, du rent faktisk lever og det liv, som 

du ønsker at leve?

Hos ProConcept kan du udvikle dig person
ligt og opnå:

 At være tro mod dig selv og få   »
styrket dit selvværd.
 At udnytte dine ressourcer og   »
kompetencer optimalt.
At motivere dig selv og nå dine mål. »
 At få mere arbejdsglæde og  »
livskvalitet.

Når mennesker udvikler sig og styrkes, 
giver det fælles gevinst for  

hele virksomheden!

Styrk engagement, ansvarlighed, tillid, relationer og trivsel med  
leder-, medarbejder- og organisationsudvikling hos ProConcept!

 

Skaber I harmoni mellem medarbejdernes arbejds- og privatliv?

Hvordan tiltrækker og fastholder I dygtige medarbejdere?

 Hvordan er kulturen? Har I en åben og tillidsfuld kommunikation?



Lederudvikling 
Fremtiden er hele tiden til forhandling. 
Nye udfordringer, krav og forventninger 
fra ledelsen, medarbejderne og kunderne 
til den enkelte leder er konstant i bevæ
gelse. Dermed stiger kravene til udvikling af  
lederens kompetencer.

Medarbejderne ønsker engagement, in
volvering og vil respekteres, anerkendes, 
have indflydelse og feedback. 

Den succesrige leder er drivkraften og 
må fremme det ægte engagement og  
skabe rum for udfoldelse af medar bejdernes 
potentiale og udvikling samt sikre trovær
dighed og ansvarlighed.

Den succesrige leder arbejder
konstant med sin egen udvikling!

Hos ProConcept kan du som leder udvikle 
dine personlige og faglige kompetencer og 
opnå:

 At få mere selvindsigt, bevidsthed,  »
forståelse, empati, indfølingsevne.
 At få større accept og mere indflydelse  »
hos medarbejderne.
 At være mere personlig integreret og  »
få større overskud til dit private og pro
fessionelle liv.
 At være mere i balance med dig selv  »
og forebygge stress. 

Med lederudvikling hos ProConcept bliver 
du bedre rustet til fremtidens udfordringer.

Medarbejder-  
og teamudvikling
Styrk ressourcerne og kompetencerne i virk
somheden og få optimalt udbytte af medar
bejdernes potentiale – det er altafgørende 
for virksomhedens fremtidige succes!

Teamets kompetencer afhænger af den 
enkeltes personlige udvikling!

Uanset om motivationen eller målop
fyldelsen mangler og der opstår fastlåste 
situationer eller modstand mod forandring
er, kan ProConcept gøre en forskel!

Med ProConcepts medarbejder og team
udvikling kan virksomheden opnå:

 Mere selvledende og forandrings »
parate medarbejdere.
 Mere selvmotivation, kreativitet og  »
engagement.
 Forbedrede relationer og styrket  »
samarbejde.
 Bedre psykisk arbejdsklima »
 Mindre sygefravær   »

  
Hos ProConcept skaber vi klarhed over 
jeres situation og udvikler teamet gennem 
forløb, tilpasset jeres behov. Det styrker rela
tioner og resultater samt den individuelle og 
organisatoriske læring. 

Organisationsudvikling
Innovative virksomheder imødekommer 
forandringer og sikrer overlevelse og suc
ces på et konkurrerende marked gennem 
udvikling og fornyelse. 

Udvikling af ledere og medarbejdere 
samt virksomhedens forandringsevne må 
i fokus.

ProConcept har fokus på samspillet 
mellem forretningsstrategier, mål, ledelse 
og den individuelle udvikling og vi tilbyder 
udvikling af hele organisationen.

Virksomhederne må prioritere og in
vestere i medarbejderne frem for alt. De 
må værdsættes, behandles ordentligt 
med god ledelseskvalitet, have udfoldel
ses og  udviklingsmuligheder, så de har 
lyst til fortsætte partnerskabet med virk
somheden.

Virksomheder med værdier, holdninger, 
udfordringer og udviklingsmuligheder, hvor 
arbejdet kan opleves meningsfyldt tiltræk
ker og fastholder de bedste talenter.

Hvorledes sikrer I at medarbejderne 
føler sig værdsatte?

Med ProConcept som samarbejspartner 
kan udfordringer fra analyse, strategiud
vikling og implementering, værdiafklaring 
til leder og medarbejderudvikling hånd
teres konstruktivt.

Matcher de ledelsesmæssige kompetencer de udfordringer som lederne må håndtere?

 Hvordan sikrer jeres ledere at værdier og mål er implementeret i hele virksomheden?

 

Skaber I harmoni mellem medarbejdernes arbejds- og privatliv?

Hvordan tiltrækker og fastholder I dygtige medarbejdere?

 Hvordan er kulturen? Har I en åben og tillidsfuld kommunikation?



Coaching
Coaching er et redskab til at støtte med
arbejdere, så de kan udnytte deres højeste 
potentiale, ressourcer og kompetencer 
bedst muligt, til værdi for dem selv og for 
virksomheden.

Hos ProConcept har vores coaches 
fokus på motiver, værdier, tanker, følelser, 
adfærd, holdninger og overbevisninger og 
støtter dig i at realisere dine mål.

Coaching et effektivt ledelsesværktøj til 
udvikling af medarbejdere og optimering af 
individuelle eller teamets præstationer.

ProConcept tilbyder individuel coaching 
og teamcoaching på alle niveauer i virk
somheden. Vores professionelle coaches 
arbejder ud fra høje etiske principper og 
har tavshedspligt i alle forhold omkring den 
enkelte person og virksomheden.

Konsulentydelser 
Hos ProConcept afdækker konsulenter jeres 
specifikke behov, udarbejder løsningsforslag 
og udviklingsforløb tilpasset stra tegier og 
mål, med tæt opfølgning i hele processen. 
Den gode personlige kontakt er i højsædet 
hos os.

ProConcept tilbyder følgende konsulent
ydelser:

Coaching – Supervision »
Kompetenceudvikling »
Strategiudvikling/implementering »
Værdiafklaring »
Forandringsledelse »
Procesledelse »
Forandringsprocesser »
Analyser og test »
Leder og medarbejderudvikling »

Kurser
ProConcept tilbyder følgende kurser:

Selvledelse  »
Coaching I + II »
Effektiv kommunikation »
Konflikthåndtering »
Salg og forhandling »
Personlig gennemslagskraft »
 Stresshåndtering, arbejdsglæde, trivsel  »
og livsenergi

Alt efter kursusvalg veksles der mellem teore
tiske indlæg, praktiske øvelser, dialog, reflek
sion, erfaringsudveksling og du får brugbare 
teknikker, som kan anvendes i dagligdagen. 

Skræddersyede kurser
Hos ProConcept tilpasses alle vore kurs
er virksomhedens specifikke behov. Pro-
Concept skræddersyr kurser, uddannelser 
eller forløb tilpasset den enkelte leders eller 
teamets behov med afsæt i virksomhedens 
værdier, strategier og mål. ProConcepts 
kurser og forløb kan foregå på vores adresse, 
hos jer eller ude i byen. 

Uddannelser
ProConcept tilbyder følgende uddannel
ser:

Ledelsesbaseret coaching »
 Lederskab og følelsesmæssig   »
intelligens

Workshops
Hos ProConcept kan vi sammensætte flere 
forskellige kursusdele til spændende work
shops. 

ProConcept kombinerer også kurser 
med aktiviteter som golf, jagt, ski, wellness, 
teater, opera, vinture mm. ProConcept har 
adgang til 350 kursussteder verden over. 

Hvorfor vælge ProConcept?
Fordi vores konsulenter, coaches og trænere er professionelle og har mange års erfaring. »

Fordi vi sætter en ære i at yde det optimale og levere ydelser af høj kvalitet. »

Fordi vi værdsætter vores kunder og behandler alle med respekt. »

 Fordi vi deler viden, og bruger viden til at udvikle innovative processer og løsninger,   »

der skaber værdi for dig og din virksomhed.

Styrk engagementet, relationen og ansvarligheden med ProConcept som partner  
- det skaber succesrige virksomheder, forbedrede økonomiske resultater og mere livskvalitet for medarbejderne.
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