
Certifieringsprogram

Du har nu möjlighet att bli certifierad tränare och handledare i WILEYs 
Everything DiSC® beteendeprofil - Certifieringen består av två insikts-
skapande moduler på sammanlagt tre dagar och riktar sig främst till 
dig som har erfarenhet och arbetar professionellt med utveckling av 
andra människor i vardagen.

WILEYs Everything DiSC®    
beteendeprofil med tillhöran-
de rapporter och tolknings-
verktyg används idag internt 
inom daglig linjeverksamhet 
i såväl små som stora orga-
nisationer, i konsultbolags 
uppdragsinsatser samt för  
coacher i genomföranden av 
personliga utvecklingsprogram. Genom DiSC beteendeprofil skapas en 
djupare förståelse för egna och andras drivkrafter till beteende i var-
dagen. Du blir mer effektiv i utveckling av relationer, individuellt och i 
grupp. Du blir mer effektiv i din kommunikation och i din förmåga att 
påverka andra på ett situations- och individanpassat sätt. En ovärderlig 
kompetens och insikt då du vill arbeta med att påverka individer till att 
bli mer effektiva och få ut sin fulla potential i vardagen!

Några av användningsområden: 
• Ledarskap   • Kommunikation
• Försäljning   • Coaching
• Förhandling   • Rekrytering
• Service   • Grupputveckling

Under hösten 2013 lanserade vi den svenska versionen av marknadens 
modernaste DiSC baserade beteendeanalys verktyg: Everything DiSC® 
Workplace från WILEY (fd Inscape).

Gör som Ericsson, Telenor, Swea Energi m fl – Satsa på kompetens-
utveckling genom WILEYs Everything DiSC® och öka effektivitet och 
trivsel på arbetsplatsen – Det lönar sig!

DiSC@U-LAB
WILEYs Everything DiSC® beteendeprofil, ett enkelt och kraftfullt verktyg för dig som vill 
skapa utveckling och dynamik kring beteende, kommunikation och relationer i vardagen – nu i 
nytt och ett än mer pedagogiskt format! 

 
Plats för genomförande:
certifieringsutbildningen genomförs i Stock-
holm ombord i en riktigt kreativ och inspi-
rerande miljö: Fyrskeppet, Biskopsuddens 
Marina på Djurgården, Biskopsvägen 7

Utbildare:
Urban Lambertson
U-Lab Lambertson Consulting AB
Läs mer om Urban och programmet på
http://www.u-lab.se

Datum 2016:
Två moduler och totalt 3 dagar:
Modul I 25-26 april 
Modul II 23 maj 

Pris:
Utbildningsprogram: 17.900 kr (exkl. moms)
(20% anm.avg. + 6*2.400 kr/månad ex. moms)

I priset ingår:
3 utbildningsdagar, Lunch, fika och utbildning 
ombord på Fyrskeppet, Utbildningsmaterial 
samt handledarmaterial för förberedelser och 
genomförande av utvecklingsinsatser,
Administrationskonto i EPIC-systemet för 
effektiv administration och hantering av egna 
kunder, Certifieringsdiplom
Medlem i DiSC@U-Lab användarnätverk

Anmälan och frågor till:
U-Lab Lambertson Consulting
E-mail: disc@u-lab.se
Urban Lambertson: 070-5397790

U-LAB Lambertson Consulting AB
Riddarvägen 42, 184 51 Österskär

070-539 77 90, mail: info@u-lab.se
web: www.u-lab.se

Certifieringsutbildning

U–LAB



Vad som ingår i certifieringen:
Du kommer under dagarna att:
• Få en omfattande förståelse om DiSC-modellen 

och Everything DiSC familjens samtliga produk-
ter samt hur de effektivt kan användas i olika 
tillämpningsområden.

• Genomgång och bearbetning av det tränar-/
handledningsmaterial som ingår.

• På ett professionellt sätt arbeta för människors 
utveckling mot kraftfulla beteende- och kommu-
nikationsstrategier i vardagen! 

• Skapa utveckling kring effektiv kommunikation, 
och med integrerad DiSC kompetens få möjlig-
heten att utveckla förmåga att person- och situa-
tionsanpassa kommunikation för bästa effekt.

• Träna i att ge återkopplingar på individer och 
gruppers beteendeprofiler.

• Med utgångspunkt från materialet skapa och 
genomföra egna anpassade utbildnings- och 
utvecklingsprogram. 

• Få kunskap om historien och bakgrunden till 
DiSC teorin och beteendeprofilen.

• Genomgång av den underliggande forskningen 
bakom verktygen och den validering som är 
gjord baserat detta arbete.

• Få insikt om värdet i att ingå i WILEYs globala 
användarnätverk, (mer än en miljon nya använ-
dare varje år, tillgänglig i över 70 länder och 30 
språk

• Administrera och genomföra dina egna kund-
projekt i det administrativa stödverktyget EPIC. 
I EPIC systemet har du god kontroll över varje 
projekt och varje deltagare. Härifrån bjuder du 
in till genomförande av tester, administrerar och 
skriver ut rapporter till dina kunder.

2+1 utbildningsdagar
Under de två första dagarna lär du dig DiSC model-
len och den bakomliggande teorin. Du får med dig en 
fördjupad kunskap om din egna beteendeprofil och 
förmåga att tolka andras. Du får med dig kunskap 
om all den bakomliggande forskning, teorier mm, 
så att du kan både tolka och återkoppla alla typer 
av beteendeprofiler. Du lär dig hur du pedagogiskt 
genomför en återkoppling till individer och grupper 
och skapar utveckling mot effektiva beteendestra-
tegier i vardagen. I uppföljningsdagen lägger vi fullt 
fokus på praktisk tillämpning och hur du kan bygga 
upp egna program och insatser med DiSC beteende-
profil som grund. 

Fyrskeppet Biskopsudden
Under utbildningsdagarna är vi ombord på fyrskep-
pet Biskopsudden. En 
fantastiskt inspirerande 
miljö som bjuder in till 
närvaro, kommunika-
tion och kreativitet i vår 
arbetsprocess. 

DiSC@U-Lab användarnätverk
När du genomfört ledarutvecklings programmet är 
du tillsammans med övriga certifierade ”kollegor” 
också medlem i DiSC@U-Lab användarnätverk. Ett 
nätverk där vi kontinuerligt delar våra erfarenheter 
och bidrar till varandras utveck-
ling. Själva utbildningen är inte 
slutet på någonting, det är bör-
jan på en resa - det är ingången 
till ett fönster av värdeskapande 
möjligheter för din utveckling!

U-LAB Lambertson Consulting AB
Riddarvägen 42, 184 51 Österskär

070-539 77 90, mail: info@u-lab.se
web: www.u-lab.se


