
Af relevans for mit arbejde med image og karriere:

Jeg har mere end 10 års erfaring med salg og markedsføring fra den farmaceutiske 

industri. Jeg har rådgivet små virksomheder og undervist for til sidst at ende ud med 

at starte egen rådgivningsvirksomhed.

I 2008 afsluttede jeg en international lederuddannelse på MBA-niveau (Certificate in 

Business Administration - CBA) hos AVT Business School i København. En CBA 

undervises af professorer fra de mest anerkendte uddannelsessteder i USA (Harvard, 

Berkeley og Yale).

Jeg har undervist i jobsøgning og personligt salg på erhvervsskole, og som 

selvstændig virksomhedskonsulent har jeg blandt meget andet afholdt kurser og 

foredrag i lønforhandling og personligt salg.

Stina Løndahl Henriksen   

(CBA)

Virksomhedskonsulent og ejer af FirmaSynergi

Kan du være autentisk og samtidigt skabe et bedre image? 

Autencitet handler om troværdig-
hed og overensstemmelse mellem 
det, du siger, og det, du gør. Du 
kan lære at skrue op og ned for 
dine forskellige karakteristika. 
Det er i sidste ende dine omgivel-
ser, der vurderer, om du er auten-
tisk og ikke dig selv…

Når du skal arbejde med dit 
professionelle image, er det vigtigt at du 
ved, hvad du står for, og du skal også 
være i stand til at udtrykke, hvad du 
gerne vil stå for. Det er muligt at få de to 
billeder til at være i større overens-
stemmelse, hvis de ikke allerede er 
identiske.

Har du fuldstændigt styr på, hvad 
en god karriere er for dig? Hvad vil du 
gerne opnå, hvordan og hvornår?

Mange stresses mere af deres egne 
ambitioner end af andres ambitioner på 
deres vegne. Det er en styrke at kunne 
definere det gode professionelle image 
og den gode karriere ud fra egne 

forudsætninger, og der efter finde de 
indre kompetencer og hjælpen udefra, 
der skal til for at lykkes.

De fleste mennesker mener, at de 
er omstillingsparametre og gode til at 
tackle forandringer, men det kræver 
paradoksalt nok, at man bryder med 
hjernens normale reaktionsmønster… 
Omstillingsparathed er dog næsten en 

forudsætning for at lykkes i dag.

Indhold og form 

Foredraget kan tilpasses efter behov - 

med eller uden workshopdel, f.eks. 2-3 

timer:

• Hvordan skaber man det bedste profes-

sionelle image uden at miste auten-

citet?

• Hvad skal der til for at få de bedste for-

udsætninger for at lykkes med at skabe 

den karriere, man drømmer om?

Undervisningen er indlagt spørgsmål til 

plenum og med opgaver, som skal løses 

to og to. 

Der kan indlægges en workshopdel, hvor 

man arbejder med sit eget image og 

karriereplanlægning. 
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