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Maritime Leadership – undervisere og kursusindhold - Del 1 (5-8. oktober 2021) 

 

Tale- & præsentationsteknik med fokus på 
kropssprog 
  

 

Ansættelsesret og overenskomstforhold 

Kursusindhold Underviser Kursusindhold Undervisere 

• Den gode præsentation 
• Virkemidler og 

præsentation til 
sanserne 

• Ethos (at fremstå 
troværdig), Patos (at 
tale til følelser), Lagos 
(at tale til Logik) 

• Den gode egne tilstand 
• Individuelle 

præsentationer med 
feedback 

 

 

 
 
Christel Seierø  
Underviser, Coach og HR 
udviklingskonsulent 
 
Ekspert i kropssprog og  
de 7 grundfølelser, som kan 
aflæses i ansigtet, samt  
Ennegram & NLP Master Trainer 
 

• Introduktion til 
arbejdsret  

• Grundlag for 
ansættelsen 

• Det løbende 
ansættelsesforhold 

• Mobning, 
ligebehandling og 
kontrolforanstaltninger 

• Ansættelsesforholdets 
ophør 

• Tillidsrepræsentant mv. 
 

 
Frederik Rindom Korch 
Advokat hos Danske Rederier 
 

 
Tove Schultz- Lorenzen 
Konsulent hos Danske Rederier 
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Maritime Leadership – undervisere og kursusindhold - Del 2 (29. nov. – 2.dec. 2021) 

 

Konflikthåndtering/håndtering af modstand, 
appraisals  
  

 

Kursusindhold Underviser 
 
• At skabe god kontakt  
• At aflæse respons  
• Håndtering ad “modstand” 
og følelsesmæssige udbrud  
• Konflikttrappen  
• Optrappende og 
nedtrappende sprog og 
adfærd  
• Praktisk træning i vanskelige 
samtaler  
 

 

 
 
Christel Seierø  
Underviser, Coach og HR 
udviklingskonsulent 
 
Ekspert i kropssprog og  
de 7 grundfølelser, som kan 
aflæses i ansigtet, samt  
Ennegram & NLP Master Trainer 
 

Fortsat 
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Personlig DISC analyse 
  

 

”7 gode vaner” 

Kursusindhold Underviser Kursusindhold Undervisere 

 
Personlig DISC analyse samt 
forståelsen for andre  
 
 

Bogstaverne D-I-S-K står for 
fire personlighedstræk, 
adfærdstræk eller 
energifaktorer, som ifølge 
modellen afspejler fire sider 
af alle mennesker. Disse fire 
sider udgør ifølge modellen 
tilsammen hele 
vores personlighed. 

• D = dominanssøgende. 

• I = influerende. 

• S = stabilitetssøgende. 

• K = kompetencesøgende. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Patrick Sackner Christensen  
Sackner Consulting 
People & Culture Growth Expert | 
Transformation | Learning | High-
Performance Culture | Talent & 
Leadership development | HR | 
Change management | 
Organizational development | 
Executive Coaching | E-MBA | MPC 
 

 
Hver vane er videreudviklet 
med fokus på kunsten til at 
kunne lede gennem andre og 
skaber dermed grundlaget for 
effektivitet.  
 
• Vær proaktiv  
• Begynd med slutningen  
• Gør det første først  
• Tænk vind-vind  
• Søg først at forstå – dernæst 
at blive forstået  
• Skab synergi  
• Slib saven  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nina Kenny  
Franklin Coveys 

 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Personlighed

