DISRUPTER

Iris disrupter talentbegrebet ved at sætte fokus på, at
det ikke kun er dem, der udviser store synlige
præstationer, der har talenter, men at alle har talenter.
Har man fokus på alles talenter, vil man opleve et
markant løft i effektivitet, samarbejde, opgaveløsning
og kommunikationen.

INSPIRERENDE OPLÆG

Iris Isabella Engelund

Professionel keynote speaker, erhvervscoach og
talentudvikler. + CO- FOUNDER
Underviser i strategisk talentudvikling og changemanagement og har 15 års erfaring i at skabe succes i
både private og offentlige organisationer.

Når Iris holder foredrag, teamdage og workshops har
hun fokus på, hvordan vores forskellige skjulte talenter
har en afgørende rolle for relationerne mennesker
imellem. Med et inspirerende oplæg giver hun på en
humoristisk måde et kvalificeret bud på, hvordan man
kan sætte sit talent i spil og skabe nye og bedre
handlemuligheder i virksomhederne. Undervisningen
er altid krydret med illustrative øvelser og eksempler
fra hverdagen.

De seneste år har Iris inspireret mere end 15.000
mennesker med sit foredrag ’Sæt dit talent i spil’.

Udover at turnere Danmark rundt med sit foredrag, er
Iris talentcoach for ledere og teams og fungerer som
sparringspartner i forbindelse med strategisk udvikling
og -innovationsprocesser.

Læs mere om Iris på irisengelund.dk

SOFTWAREPLATFORM

Iris har senest udviklet en innovativ softwareplatform,
Play Your Talent, der kan afdække talenter ’in real
time’. Platformen åbner op for at arbejde med talenter
på en ny og innovativ måde, og i systemet er der
tilknyttet et ’goal’ program, som bruges til at eksekvere
på talenter, mål, værdier og opfølgning.

”

”At kende sine talenter er
et stærkt værktøj til at
styrke tolerancen for
vores forskelligheder,
skabe motivation,
arbejdsglæde og øge
effektiviteten i forbindelse
med opgaveløsning.
Derudover et det et
nyttigt værktøj til at finde
ud af, hvordan det enkelte
menneske kan blive ved
med at fastholde sit drive”
Læs meget mere på
www.Irisengelund.dk &
www.playyourtalent.com

