
 

 

Virtuel Extended DISC Advanced certificering 

 
Dette kursus er til dig, som allerede har en certificering i Extended DISC Basic, og som ønsker en dybere  

indsigt og forståelse. Fokus vil på dette kursus være rettet mod fortolkningsopgaven og de nyeste mulig- 

heder i FinxS.  

Vi tager udgangspunkt i den nyeste teori om de højeste og laveste faktorers indflydelse på personens  

beslutninger, kommunikation og generelle adfærd. Ydermere vil vi se nærmere på udstraktheden af profilerne  

samt procentsatserne. 

Forventninger og udbytte 
Extended DISC har en høj validitet og en høj status i erhvervslivet og er en analyse med mange år på bagen.  
Analysen bygger på antagelsen om en sammenhæng mellem personprofil, faglige kompetencer og en høj  
performance.  
 
Med din deltagelse i kurset Extended DISC Advanced Training får du en endnu større indsigt i og forståelse  
for tolkningen af analyserne, som du kan drage nytte i dit arbejde med personanalysen, der er et spændende 
værktøj  i forbindelse med bl.a. medarbejderudvikling, rekruttering, lederudvikling, salgstræning og som en  
generel træning i kommunikation og forståelse af mennesker.  
 
Undervisningen 

Kurset er virtuelt og opdelt således: 

Step 1: E-learningskursus (varighed ca. 1-1½time) 

Step 2: Virtuel træning (2 timer inkl. kort pause midtvejs) 

Step 3: Virtuel træning (2 timer inkl. kort pause midtvejs) 

 

De 2 træningssessioner kan gennemføres enten over 2 dage eller som en formiddags-/og eftermiddagssession i lø-

bet af 1 dag. 

 
Efter certificeringen 
Som hidtil er du fortsat tilknyttet Axept som kunde. Du har fortsat adgang til den platform, hvor rapporterne  
på dine kandidater til enhver tid kan kaldes frem. Her kan du blandt mange andre ting også designe din rapport,  
så den kendetegner din virksomhed med logo eller andet. 
 
Analyserne kan købes enkeltvis, og der foreligger intet årligt minimumskrav til købsantal. 
 
Hvornår 
Du kan se de kommende startdatoer for den virtuelle certificering og tilmelde dig her  
  
Pris 
Kr. 5.000 ekskl. moms / kr. 6.250 inkl. moms. 
Prisen er inkl. e-learning, virtuel undervisning og undervisningsmateriale.  
 
Yderligere info 
Ring til os 40 30 14 95 eller send en mail til post@axept.dk  
Du kan også læse mere om Axept og se kursusdatoer på vores hjemmeside www.axept.dk 

 

Vi laver denne uddannelse i samarbejde med: 

                                                             

              Til dig der vil videre 

https://27gupe9eopmstp4y-58310262977.shopifypreview.com/products_preview?variant=40319630606529
https://axept-dk.myshopify.com/products/extended-disc-advanced-training
https://axept-dk.myshopify.com/products/extended-disc-advanced-training
mailto:post@axept.dk
http://www.axept.dk
http://www.axept.dk

