
Medarbejdere Foredrag

I sine 15 år som toptræner har Erik Rasmussen 
arbejdet med spillere fra 35 forskellige nationaliteter. 

Og fået dem dem til at arbejde sammen i en atmosfære 
af gensidig respekt og forståelse. Og det vel at mærke 
i en branche hvor der leves efter begrebet ”survival of 
the fi ttest”  

PRIS
Kr. 10.000.
Går ubeskåret til FANT 
(humanitær non-profi t organisation).

Erik Rasmussen er medstifter af den humanitære 
organisation FANT (Football for a New Tomorrow), 
der gennem oprettelse af idrætsforeninger prøver 
at skabe menneskelig og social forandring i et af 
verdens fattigste lande, nemlig Sierra Leone i 
Vestafrika.

Hvis jeres virksomhed booker foredraget, går 
salæret ubeskåret til FANT’s arbejde i Sierra Leone. 
I vil samtidig blive opført som sponsor på FANT’s 
hjemmeside www.fant.dk og på den måde vise en 
social og global samvittighed som virksomhed. 

Foredraget varer ca. 2 timer. Først 1 times fore-
drag og derefter  1 times debat/ideudveksling.  
Foredraget bliver justeret alt efter hvor mange 
medarbejdere, I gerne vil have deltager. 

YDERLIGERE OPLYSNINGER
fant.sierraleone@gmail.com 
www.fant.dk
TLF. 3134 6100. 

Vi har et fælles ansvar for at skabe et godt arbejdsmiljø på vores arbejdsplads. Men hvordan 
opnår vi det i praksis, når vi alle er så forskellige?

Erik Rasmussen vil i dette foredrag for medarbejdere komme ind på en række faktorer, der er 
vigtige at være opmærksomme på, hvis man vil være med til at skabe en god og rummelig 
arbejdsplads.

Erik Rasmussen blev i 2010 årets Sportscoach i Danmark, netop forbi han igennem fl ere år som 
cheftræner for diverse topklubber, havde formået at skabe samhørighed og forståelse blandt 
sine medarbejdere.

I foredraget vil Erik Rasmussen komme ind på 5 værdier vi skal være opmærksomme på som 
mennesker, hvis vi vil have optimale muligheder for at få det bedste ud af hinandens ressourcer. 

Til hver af værdierne vil der være knyttet en anekdote fra fodbolds verden.


