SÆT X I KALENDEREN TORSDAG DEN 21. SEPTEMBER 2017
DFK afholder konference på hotel Storebælt, Nyborg

SKRU OP FOR DEN KULTURELLE INTELLIGENS
- kvalitet i kulturelle udfordringer –
Det moderne arbejdsliv foregår i en global kontekst, uanset hvor du er og hvem du er. Hverdage med kommunikation på
tværs af landegrænser. Hverdage med forskellige folkeslag, kultur og normer samlet under samme tag. Hverdage med
udenlandske ejere og chefer.
Alt sammen spændende, men til tider meget frustrerende. Du kender oplevelsen af at være i et fremmet land, hvor ikke
alene sproget er en udfordring, du ser også med undren på de fremmede skikke. Forestil dig samme situation på en
arbejdsplads.

Hvorfor er det så svært at forstå hinanden?
Hvorfor tænker min udenlandske kollega ikke som mig?
Tror de nye ejere virkelig bare, at de kan komme her og bestemme det hele?
Hvorfor kommer de ikke til aftalt tid?
På konferencen får du en model for hvor du skal være opmærksom på forskellighederne, for at få succes i dit
professionelle virke. En model der gør det muligt hurtigt at forstå hvor det er, vi som danskere er forskellige fra andre.
Ved at kende og forstå disse faktorer bliver du bedre i stand til at navigere bevidst i kulturforskellene.
Du får praktisk erfaring fra kvalitetschefer og direktører som fortælle om deres udfordringer med at begå sig i
kulturel mangfoldighed. Opstart af datterselskab i under fremmede himmelstrøg. Mange kulturer under samme tag og
ikke mindst oplevelsen med udenlandske ejere.
Du vil høre om store projekter med kvalitetsledelse og ISO 9001 certificering henover grænser. En
produktionsvirksomhed fortæller om hvordan ønsket om at styrke kommunikationen og vidensdeling i virksomheden på
tværs af geografisk placering, funktioner og afdelinger førte til at de som en af de første produktionsvirksomheder i
Danmark indførte en socialplatform for alle i virksomheden. Her findes bl.a. en DISK-profil for hver enkelt medarbejder.
Hør om tankerne og resultaterne.
Dennis Nørmark, forfatter til bogen ”Kulturforståelse for stenalderhjerner” siger at vores hjerner er konstrueret til at
fungere i en stenalderlandsby og ikke på et komplekst, internationalt arbejdsmarked. Dennis vil på konferencen gøre dig
klogere på hvordan vi agerer kulturelt intelligent. Du vil efter konferencen forstå hvordan dine egne vaner ser mærkelige
ud for andre og du vil have en forståelse for deres gøren og laden.
Frustrationerne kan være mange, når vi skal arbejde sammen med andre kulturer. Vil du have forståelse for de kulturelle
udfordringer, så kom til DFK konference. Sæt stenalderhjernen på stand by og skru op for den kulturelle intelligens!

Tilmeld dig allerede i dag på www.dfk.dk

