
2. nov. Aalborg, 
Comwell Hvide Hus

23. nov. Herning,
DGI Huset

5. nov. Esbjerg, 
Musikhuset

17. nov. Middelfart,
Comwell

26. nov. Helsingør,
Comwell Borupgaard 

28. nov. Køge,
Comwell Køge Strand

30. nov. Sorø,
Comwell 

3. nov. Aarhus, 
Sabro Kro

10. nov. København, 
Scandic Sluseholmen

8. nov. Odense,
Comwell H.C.A.

Tilmelding & info: 
praqtice.dk/workshops

Oplæg om branchen (resultater af undersøgelser,
branchens udfordringer, branchens styrker).
Vi arbejder med at bryde vaner, give plads til
forskelligheder, det værdige budskab (kommunikations-
model), din personlige arbejdsglæde-udviklingsplan, sådan
’tanker I op’, om at sætte grænser og om at tage et
personligt og et fælles ansvar.
Cases leveret af jeres kolleger.
Introduktion til arbejdsglædeværktøjskassen for
dyrlægebranchen.

INDHOLD

Indholdet tager udgangspunkt i løsning af konkrete
udfordringer i hverdagen på klinikkerne. Der vil være fokus på
at opnå forståelse for hinandens situation. Du får energi og
værktøjer til at skabe VERDENS BEDSTE DYRLÆGEBRANCHE.

Workshops foregår kl. 8.30-16 
og bliver faciliteret af Janni
Vindelev (vindelev.com) og
Christian Kolthoff (praqtice.dk)

Kære dyrlæge, veterinærsygeplejerske, klinikassistent, receptionist,
administrator, klinikejer, klinikmanager og alle andre på
dyreklinikker. I er inviteret til arbejdsglædeworkshop, hvor vi skal
sætte fokus på mere trivsel på klinikkerne.  

Du kan godt glæde dig, fordi det handler om dig, dine kolleger, din
chef, din arbejdsplads og om samarbejde.

Der er 10 identiske workshops med 150 pladser på hver, som
fordeles efter først-til-mølle. Man kan tilmelde sig samlet eller
fordele sig på flere, så man ikke skal lukke klinikken ned. Der er
også mulighed for at deltage som enkeltperson. To workshops
er på weekenddage og otte er på hverdage.

De er finansieret af Velliv Foreningen, Virbac, MSD, Ingelheim
Boerhinger, og praQtice (dog betaling for forplejning og lokale
på 585,- kr. eks. moms pr. person). 

ARBEJDSGLÆDEWORKSHOPS
FOR SMÅDYRS- OG HESTEBRANCHEN
10 workshops i november fordelt i hele landet
Finansieret af Velliv Foreningen og branchen
Tilmelding nu: praqtice.dk/workshops

KÆRE DIG    

PROGRAM 

PRAKTISK INFO & PRIS

TID & STED FOR WORKSHOPS   

Du kan sikre dig en plads på

den ØNSKEDE WORKSHOP.

Du hjælper os med at få booket

de rigtige lokaler.

Du får årets vigtigste workshop 

 i kalenderen.

DERFOR SKAL DU

TILMELDE DIG NU

1.

2.

3.

MSD, Virbac og Boehringer Ingelheim har udvist 
en helt ekstraordinær interesse og indsats for 
arbejdsglæde igennem nye samarbejdsveje, ny-
tænkning, sparring og bidrag. TAK fordi I er med 
til at løfte branchen. Tak også til Velliv Foreningen 
for den store medfinansiering. 
Uden jer, ingen workshops. Hilsen praQtice. 

SPONSORER VISER VEJEN

https://praqtice.dk/workshops/
http://vindelev.com/
http://praqtice.dk/
https://praqtice.dk/workshops

