Vi kender dine udfordringer!
Udfordringer er der rigeligt af for danske virksomheder –
men vi er ikke i tvivl om kuren: Resultater skabes gennem
lærende processer. Medarbejdernes engagement, udvikling
og ejerskabsfølelse er altafgørende for succes – og af denne
vej skabes de rigtige resultater.
House of Progress er meget mere end teori. Forståelsen og
løsningerne skabes bedst, hvis du selv har stået med udfordringerne i virkeligheden – og det har vi. Alle konsulenter
i House of Progress har minimum 10 års ledelseserfaring
med direkte ansvar for 5 – 450 medarbejdere. Derudover har
vi alle minimum 10 års erfaring i brug af test og analyseværktøjer og bruger gerne dette som en aktiv del i vores
arbejde. Alle konsulenter er certificerede Business og Life
Coaches, ligesom vi alle altid har haft den coachende og
anerkendende tilgang til ledelse generelt.
Kontakt os og hør hvad vi i fællesskab kan gøre for dig eller
din virksomhed.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Intet menneske er perfekt, men et

team har potentiale til at blive det.
Brian Fonnesbæk
Aarhus: 20 94 79 90

Carsten Pedersen
Esbjerg: 40 71 32 13

Meredith Belbin

Carsten Dalsgaard
København: 61 55 85 84

House of Progress
Havdigevej 2
6700 Esbjerg
t: +45 40 71 32 13
e: info@houseofprogress.dk
w: www.houseofprogress.dk

House of Progress er
fremskridt, udvikling og resultater
Bundlinjen hænger uvilkårligt sammen med medarbejdernes sammensætning og trivsel – og virksomhedens vigtigste ressource skal plejes og udvikles konstant i en stadig mere dynamisk verden.
Test og analyser er naturligvis vigtige redskaber i denne sammenhæng, men ikke to virksomhedskulturer er ens og sjældent kan medarbejderne proppes ned i én bestemt kasse. Alle konsulenter i
House of Progress har mere end 10 års praktisk ledelseserfaring fra erhvervslivet, hvilket sikrer en god
balancegang mellem teori og praktik, når vi gør vejen til succes lidt kortere.
House of Progress stiller diagnosen og giver jer et meget nøjagtigt billede af justeringer, der giver virksomheden fremskridt, udvikling og bedre resultater. Vi har erfaring og resultater fra alle type virksomheder – lige fra den lille iværksætter, til den store tunge virksomhed med 5.000+ medarbejdere – og
ingen tilbydes en forproduceret skabelonløsning hos os.
Vi er ikke enten/eller, men både/og. Teori og praksis går hånd i hånd og vi vil gøre en stor forskel hos jer.
Ja, det er store ord – men kontakt os og lad os bevise værdien af et samarbejde.

Business Coaching

Ledersparring

Resultater skabes gennem afklaring og handling

Ideer og løsninger skabes i fortrolige frirum

Ledere udfordres dagligt af virksomhedens små
og store konflikter, der uvægerligt vil opstå på en
arbejdsplads. Business Coaching er for dig, der har
brug for fortrolighed og sparring til at håndtere enten mindre konkrete problemstillinger – eller mere
overordnede dagsordner som forandringsledelse,
organisationsudvikling, værdiafklaring, vækstplaner
og strategier for en afdeling eller for en virksomhed.

Mange ledere – både mellemledere og direktører–
risikerer at blive fanget i hullet mellem medarbejdere
og en direktion/bestyrelse. I dette gap, uden kolleger på samme niveau, kan det være svært at opdyrke
fortrolighed og tryghed til at drøfte udfordringer og
problemstillinger i virksomheden.
House of Progres er dette frirum, hvor alt kan vendes uden politiske hensyn og skjulte dagsordener.

“I min funktion som ejerleder har jeg stået med nogle uafklarede spørgsmål og problemstillinger som jeg ikke altid
har kunnet se løsningen på. Igennem coachingen med Brian
Fonnesbæk har jeg fået hjælp til at finde svarene og er blevet
mere afklaret omkring udfordringer i min arbejdssituation”.

“Som direktør har jeg haft rigtig stor gavn af at bruge
House of Progress som sparringpartner i mange af de udfordringer som jeg har mødt på min vej. Jeg vil klart anbefale andre at bruge en så professionel og dygtig kapacitet
som Carsten Pedersen”.

Lars-Erik Larsen, Dansk Epoke

Thue Madsen, Direktør Logiteam

Succes skabes gennem selvkørende 
og innovative medarbejdere og teams

Vi vil dog allerede nu præsentere vores kernekompencer:

Hvorfor House of Progress?
Du har ikke råd til at lade være!
Hvordan hæver I niveauet hos virksomhedens vigtigste ressource?
Gør en forskel - book et møde nu!

Life Coaching

Mentorforløb

Forandring skabes gennem spørgsmål og svar.

Viden, vejledning, støtte og opbakning

Life Coaching sætter fokus på livet og den livsvej,
som den enkelte følger. Hos House of Progress
er Life Coaching en samtaleform, hvor vi stiller
spørgsmål, som den enkelte selv svarer på. Det er
en effektiv og brugbar metode, der hjælper med at
opridse nye målsætninger for livet, og hjælper med
at afdække de forhindringer, der kan være undervejs. House of Progress udfordrer den enkelte, og vi
udarbejder naturligvis en plan for, hvordan gamle
mønstre og vaner ændres.

Mennesker risikerer ofte at komme i tvivl om deres
rolle. Tager jeg de rigtige beslutninger – og hvorfor
er skrivebordet aldrig ryddet for opgaver - hvorfor
kommer jeg aldrig i mål.
I House of Progress’ mentorforløb vil vores konsulent fungere som vejleder og gennem viden, støtte og
ikke mindst opbakning skabe resultater.
Et mentorforløb er modsat coachingen et spørgsmål
om at drage nytte af mentorens egne erfaringer og
kompetencer.

“Vi har været utrolig glade for samarbejdet med House of
Progress. Test og analyse værktøjerne fra People Test System
og efterfølgende tilbagemeldinger, har været en stor hjælp til
valg af den rigtige kandidat til stillingen som salgschef.
Det blev meget tydeligt hvem der passede bedst ind i vores team”.

“Jeg har været uden arbejde et pænt stykke tid, og manglede
motivation og inspiration til at søge jobs. Jeg fik udarbejdet
en personprofiltest af Carsten Pedersen, hvilket bekræftede
mig i mine stærke og mindre stærke sider. Derudover fik jeg
en forståelse for, at både mine personlige og faglige egenskaber sagtens kunne bruges indenfor nye arbejdsområder.
Dét motiverede mig og styrkede min selvtillid til umiddelbart efter, at gå ud og søge, og banko, der var bid første gang!!

”Samarbejdet med Carsten Dalsgaard har været helt
fantastisk. Forløbet har hjulpet meget på min hverdag.
Jeg har fået nogle utrolige gode redskaber til, hvordan jeg
kan håndtere de forskellige udfordringer hverdagen nu
byder på. Forløbet har haft stor betydning for mig som person og på min sport. Noget som jeg værdsætter utrolig meget”.

Bo Sørensen, Business Unit Manager, Schou Company A/S

Hanne Hvistendahl, tidligere jobsøgende

Teamoptimering

Rekruttering

Succes skabes gennem selvkørende og 
innovative teams

Professionel rekruttering skabes gennem viden og
menneskelig indsigt – og opfølgning!

Gode teams skaber ikke sig selv. Et korrekt sammensat team er innovativt, dynamisk og selvudviklende.
Ved at kende egne og andres roller i et team minimeres
konflikter, frustrationer og tidsspilde. Den dygtige leder motiverer sit team og opnår dermed de opstillede
mål. Men hvordan motiveres de enkelte medlemmer
i teamet? Burde nogle af arbejdsopgaverne fordeles
anderledes? Vores grundige test afdækker hvorledes
teamet supplerer hinanden – og hvor der er brug for
justeringer eller brug for at indlemme nye medlemmer i teamet.

Tests og analyseværktøjer er naturligvis vigtige redskaber i rekrutteringsfasen – men uden vores erfaring
fra mere end 1.000 gennemførte samtaler ville vi ikke
kunne tilbyde en attraktiv “rekrutterings-pakke”.
Faglige og menneskelige kompetencer skal gå op i en
højere enhed, når den rette kandidat skal udvælges –
men vi slipper ikke rekrutteringsprocessen, når den
rette medarbejder er fundet. Opfølgning er en vigtig
del af rekrutteringsfasen - og derfor “afleverer” vi ikke
en ny medarbejder før denne er helt på plads i den
nye hverdag.

“Det har været et utrolig positivt forløb fra start til slut.
House of Progress er meget professionelle konsulenter som
med egen erfaring bidrog til et interessant og lærerigt forløb”.
Lise Mortensen, Regnskabsleder Århus Universitet

Laura Hammelstrup, dansk og nordisk mester i
vægtløftning – AK Atlas

