Pressemeddelelse:
Nu kan du blive en bedre virksomhedsleder hjemme ved
køkkenbordet!
  

Baggrund
Vi  ved  det  godt:    
At  blive  en  dygtigere  leder  er  et  must  for  at  skabe  bedre  forretningsmæssige  resultater!  
  
Og  nu  er  der  håb  for  de  landmænd  der  både  vil  udvikle  sig  som  virksomhedsledere  OG  være  
tæt  på  bedriften  hver  dag.    
  
For  nu  kan  de  sidde  ved  køkkenbordet  eller  i  sofaen  om  aftenen,  og  få  alle  de  gode  tips  og  
tricks,  og  konkret  værktøjer,  som  professionelle  coaches  bruger  -  og  som  de  skal  bruge  i  
deres  lederskab,  hvis  de  vil  have  selvkørende  medarbejdere  og  mere  tid  til  at  tage  sig  af  den  
strategiske  ledelse  af  bedriften.    
  

PE3A BusinessAntropologi åbner for online ledelses-‐kurser
PE3A  BusinessAntropologi  har  netop  åbnet  for  online  kurset:  Den  Coachende  Leder  
http://pe3a.dk/online-kurser/den-coachende-leder/    
  
Kurset  Den  Coachende  Leder  er  et  online  kursus  på  12  moduler,  der  tager  kursisten  fra  A-Z  i  
forhold  til  at  arbejde  coachende  som  leder,  og  dermed  finde  ind  til  kernen  af,  hvad  der  
motiverer  medarbejderne.  
Som  kursist  får  du  adgang  til  et  nyt  modul  hver  uge,  dvs.  i  løbet  af  blot  tre  måneder,  kan  du  få  
hele  værktøjskassen  fyldt  op.  Derudover  får  du  adgang  til  et  online  forum,  hvor  andre  
ligesindede  støtter  hinanden  og  sparer  omkring  udfordringerne  og  de  ting  du  lærer.  Du  får  
altså  også  udvidet  netværket  samtidig  med  at  din  undervisning  foregår  online.    
  
Og  mange  flere  online  kurser  og  forløb  er  på  vej.  Man  kan  til  enhver  tid  finde  kurser  og  forløb  
på:  http://pe3a.dk/webshop/  
  

Om PE3A BusinessAntropologi og hvorfor vi laver online forløb
PE3A  BusinessAntropologi  er  et  mindre  konsulenthus,  der  har  specialiseret  sig  i  at  udvikle  
virksomhedskulturen  og  lederskabet  i  mindre  og  mellemstore  virksomheder.    
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Pernille  Hjortkjær,  der  er  direktør  i  PE3A  BusinessAntropologi  har  tidligere  været  
Specialkonsulent  i  DLBR  Akademiet/Videncentret  for  Landbrug  og  Udviklingschef  i  
LandboThy  -  og  har  knap  10  års  erfaring  med  at  udvikle  kompetenceudviklingsforløb  til  
landbruget  og  landbrugsrådgivningen.    
  
Pernille  fortæller  om  baggrunden  for  at  lave  online  forløb:    
“Der  er  flere  grunde  til,  at  jeg  har  valgt  at  lave  online  ledelses-kurser:    
For  det  første  har  jeg  set  så  mange  ledere,  der  egentlig  gerne  ville  arbejde  med  sig  selv  som  
ledere,  men  som  har  haft  rigtig  svært  ved  at  tage  tiden  ud  til  det.    
For  det  andet  er  nogle  også  lidt  blufærdige  omkring  det  at  skulle  arbejde  med  ledelse.  
Landmænd  er  fagligt  stolte  mennesker  -  og  at  skulle  indrømme,  at  de  måske  ikke  er  de  
bedste  til  ledelse,  er  ikke  nødvendigvis  det  nemmeste  her  i  verden.  Nu  kan  man  sidde  
hjemme  i  stuen  og  tage  sine  “baby-steps”  ud  i  ledelse.  Og  forhåbentlig  giver  det  blod  på  
tanden  til  endnu  mere.    
Sidst  men  ikke  mindst  så  har  vi  i  dag  nogle  tekniske  muligheder,  vi  ikke  havde  for  bare  få  år  
siden.  Og  det  er  jo  tosset  ikke  at  udnytte  dem.  Hvorfor  skal  vi  allesammen  drøne  afsted  i  
vores  biler  for  at  deltage  i  kurser  i  centrale  dele  af  landet,  når  en  del  af  det  sagtens  kan  foregå  
hjemme  ved  stuebordet?  At  kurserne  foregår  hjemme  hos  den  enkelte  virksomhedsleder  giver  
mange  flere  muligheder  for  at  deltage  på  den  her  måde”.  
  

For mere info:
Kontakt  direktør  Pernille  Hjortkjær  tlf:  2336  1721  eller  pernille@pe3a.dk  
  
Pressebilleder:  http://pe3a.dk/om-pe3a/presse/    
  
Om  Pernille  Hjortkjær:  http://pe3a.dk/om-pe3a/pernillehjortkjaer/  
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