2-DAGES KURSUS MED MED ROELAND WESSELS OG 3 POWER-DYRLÆGER

PENGE – POWER
– PILATES

-trænger dit selvværd til en booster?
- tager du dig godt betalt?
- savner du følelsen af kontrol?
Så kom med på vores kursus!
Vi har fornøjelsen af at invitere til kursus med kommunikationsekspert
Roeland Wessels fra Holland og 3 power-dyrlæger med hver deres historie.
Roeland er selv praktiserende dyrlæge og har fingeren på pulsen omkring, hvilke
udfordringer nutidens dyrlæger har i forhold til værdiansættelse af de ydelser,
der tilbydes i praksis, og af sig selv – ikke mindst. 😄
Roeland har flere gange været i Danmark og undervist med stor succes!!
Dato: Torsdag den 27. oktober kl. 10-16. Fredag den 28. oktober kl. 9-13.
Sted: Hudklinik for hund og kat, Brønsholmvej 26, 2980 Kokkedal
Overnatning: Comwell Borupgaard (995,- incl. morgenmad og spa).
Book selv på fme@comwell.com (oplys kursusdeltagelse).
Pris: 7500,- ex. moms incl. morgenmad, frokost og kursusmateriale.
Tilmelding: På info@dyrlaegeboysen.dk
Efter ”først til mølle” princippet – deltagerantallet er begrænset til 20.
Foreløbigt program
Torsdag 27.10. Roeland Wessels – kommunikation og værdiansættelse.
Fredag 28.10. Tips og tricks fra 3 erfarne dyrlæger årgang 1993.

Undervisere
Roeland Wessels
dyrlæge og
kommunikations
ekspert.

How to deal with challenging situations

The lectures will give the present vets insight in how they can build their self esteem and be more
confident in their communication with challenging clients (or colleagues).
During this lecture, we teach you how to deal with challenging situations in your profession. Think
about the time you made a mistake and had to tell the client, a complaint, an angry or sad client,
doubters, unreasonable clients, know-it-all’s, manipulators, time consumers. Or how to communicate with (external) colleagues and specialists.

Mette Aarup.

Allergisk overfor dyrehår – hvad så?

Dyrlægedrømmen brast tidligt pga allergi, og jeg vil fortælle om en snørklet karrierevej, hvor jeg har
slugt kameler og skiftet retning mange gange. Jeg skulle fx ALDRIG i medicinalbranchen, men jeg fik
ni fantastiske år i industrien. Jeg har startet virksomhed to gange, fulgt mit hjerte og uddannet mig
til journalist - og som det sidste har jeg uddannet mig til heste-odontolog.
Undervejs har jeg lært at satse, kommunikere og forhandle – og måske kan min historie inspirere,
hvis din ’masterplan’ heller ikke holder.

Helle Friis
Prochowsky.

Karriere trods familiære udfordringer

Jeg er uddannet som dyrlæge i 1993 og fik min ph.d. grad i 2003. På kurset vil jeg fortælle om min vej
fra virusforskning på Lindholm, over smådyrspraksis og et ph.d.-forløb i genetik til min nuværende
stilling som specialkonsulent hos DKK.
Umiddelbart kan det godt se ud som om, det ene skridt er fulgt logisk efter det andet. Men som I
skal høre, har der været adskillige tilfældigheder og bump på vejen involveret.

Monica Lønborg
Frederiksen.

Arbejde med vilde dyr – en mental udfordring

Et trafikuheld satte en effektiv stopper for mit fuldtidsarbejde som praktiserende dyrlæge. Efter små
afstikkere til bl.a. Lægemiddelstyrelsen og Universitetshospital for familiedyr på KU har jeg nu min
egen lille smådyrspraksis, og arbejder derudover med vilde dyr bag hegn samt rådgivning vedrørende management af bison, vildsvin, kron og dåvildt.
Gennem mentaltræning og hobbies, der udfordrer mig på psykisk robusthed, er jeg blevet styrket
til at klare tilspidsede situationer med de vilde dyr uden at brænde ud på trods af en fysik, der
strejker.

Pilates - lidt ekstra power
For dem der har lyst, byder begge dage endvidere på Pilates – styrk coremusklerne og få mentalt overskud.
Kender du ikke til Pilates i forvejen, så glæd dig – det er fantastisk! 🥰 
Vi ses!!

Lene Boysen
Dyrlæge

Hudklinik for hund og kat

