
Lisette Rasmussen
Coaching & Consulting

Processer med mennesket i centrum

Tilbud til fagforeninger
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“At lære er at finde ud af det, du allerede ved
At gøre er at vise, at du ved det

At lære fra sig er at minde andre om, at de ved lige så meget som dig”


Fra ‘Illusionisten‘ af Richard Bach
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Hvem er jeg?
Jeg er selvstændig konsulent, og jeg baserer mine ydelser på 4 fagligheder: 

Coaching, facilitering, projektledelse og undervisning/oplæg.


Siden 2008 har jeg arbejdet tæt sammen med fagforeninger i forskellige 
sammenhænge.


 I HK. har jeg afholdt diverse kurser og workshops for HKs freelancere, bl.a. om at 

have en projektorienteret tilgang til sit arbejdsliv, en coachende tilgang til sine 
samarbejdspartnere og om at bruge sine netværk strategisk. Jeg har desuden 

drevet et netværk for freelancere for at styrke dem og deres forretning.  


I BUPL Nordsjælland var jeg til at begynde med tilknyttet lederområdet med 
ansvar for den årlige konference, temadage og løbende videndelingsnetværk. 

Senere overtog jeg tillidsrepræsentanternes kompetenceudvikling og arrangerede 
kurser, uddannelsesdage og messer, hvor jeg selv, mine kolleger og eksterne 
fagfolk underviste. Jeg var desuden med til at lancere coachingtilbud for både 

ledere og tillidsrepræsentanter som en udvidelse af 
kompetenceudviklingsstrategien. 


Jeg har desuden selv været organiseret i HK i mange år, mens jeg var ansat på 
Copenhagen Business School, hvor jeg først arbejdede med administration siden 

med e-learning og videndeling som intern konsulent, og jeg har undervist HKere i 
Innovation på CPH West. 
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Hvad kan jeg tilbyde?
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Coaching
Jeg har stor erfaring med at coache både ledere og tillidsrepræsentanter på de udfordringer, der knytter sig til 
deres funktion og rolle. Jeg er desuden certificeret i Facet 5, som er et analyseværktøj, der kan bruges til at sætte 
fokus på, hvilke ledelseskompetencer mellemledere,  OTRer og FTRer har, og hvordan de bedst bringer disse 
kompetencer i spil. 

Facilitering
Jeg kan planlægge og afvikle workshops, seminarer, messer og konferencer, og jeg kan i den forbindelse påtage 
mig alt - fra det helt lavpraktiske som lokaler og forplejning - hen over udarbejdelse af en detaljeret drejebog 
med overblik over alle elementer - til afvikling af selve arrangementet med stor præcision. 

Projektledelse
Jeg påtager mig gerne ledelsen af projekter af kortere og længere varighed med få eller flere timer pr. uge/
måned. Jeg kan være med til at starte projektet op helt fra idéfasen, og jeg kan være med til at sikre, at alle 
input og aktører er med fra begyndelsen, at processen er god og velstyret, samt at målene bliver opfyldt, og 
erfaringerne fra projektet bringes med videre. 

Undervisning/oplæg
Jeg er en rutineret underviser, og min styrke er at planlægge praksisnær og dynamisk undervisning, som er let 
anvendeligt i deltagernes hverdag. Jeg kan f.eks. undervise i temaer som: 
•  Fra kollega til fagpolitisk leder
•  Den coachende leder/tillidsrepræsentant
•  Coaching som redskab
•  Kommunikation og konflikthåndtering
•  Meningsfulde møder
•  Facilitering og procesledelse
•  Netværk og videndeling
•  Projektledelse
•  Fundraising
•  Innovation og iværksætteri
•  Event Management
•  Rekruttering og fastholdelse af frivillige



Kontakt mig på:
61 39 97 64
mail@lisetterasmussen.dk

Jeg kommer gerne ud til en uforpligtende snak 
om mulige samarbejdsflader. 

Jeg skræddersyr opgaven til den enkelte kunde, så den passer til 
behov og ressourcer. 

Adresse:
Lergravsvej 66, 4 th
2300 Kbh S

Jeg er mobil i hele landet og har ingen geografiske begrænsninger.

Læs mere på: 
www.lisetterasmussen.dk 
www.linkedin.com/in/lisetterasmussen
www.facebook.com/lisetterasmussencoachingandconsulting
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