
20 20 92 12
kk@dentalconsult.dk

www.dc-consult.dk
Strandvej 22, 4220 Korsør 41

DC-Consult

 
 

DC-Consult v/ Ken Kürstein
Indehaver og civiløkonom

MUS

Kursus tid og sted:
Kan foregå i virksomheden 
eller i eksterne lokaler - når 
det passer dig. 

Pris:
Ring og hør nærmere

Udbytte:
• Forbereder dig til 

MUS-samtalen
• Du får et godt grundlag 

til at holde samtalen, så 
du ikke spilder dine res-
sourcer.

• Giver dig, som virk-
somhedsejer, et større 
kendskab til hvad dine 
medarbejdere tænker 
og ønsker.

Kontakt:
Du er altid velkommen til at 
kontakte os og få en ufor-
pligtende dialog om netop 
din virksomheds behov.

Ken Kürstein
Virksomhedskonsulent
Mobil 20 20 92 12
kk@dentalconsult.dk
www.dc-consult.dk
www.linkedin.com/in/ken-
kurstein

Føler du dig helt klædt på til at afholde MUS-samtalen?

Er det tid til at gennemføre de årlige medarbejdersamtaler, og er du som 
virksomhedsejer rustet til at gennemføre MUS’en?
Vi tilbyder en gennemgang og opdatering af processen, således at den 
bliver værdiskabende for både medarbejderen og for dig som virksom-
hedsejer.

Hvad er en MUS-samtale:

En MUS-samtale er en forberedt samtale med fokus på kompetenceud-
vikling, forventningsafstemning og planlægning af fremtiden.
Samtalen finder sted mellem hver enkelt medarbejder og dig som virk-
somhedsejer. Man kan populært sige, at det gælder om at tage et tem-
peraturcheck af virksomheden med fokus på dine medarbejdere.
MUS-samtalen er i høj grad et personaleinstrument, som gør, at du som 
virksomhedsejer får belyst, vurderet og justeret hver medarbejder ifht. 
den aktuelle arbejdssituation og ikke mindst virksomhedens udviklings-
potentiale.
Du sikrer samtidig også, at den enkelte medarbejder bliver hørt af dig, 
får fortalt ønsker for fremtiden og at I i fælleskab får lagt en handlings-
plan for fremtiden. Handlingsplanen skal sikre, at både du og dine med-
arbejdere tilgodeses.

Hvordan skabes der MUS-samtaler med værdi:

Hvis dine MUS-samtaler skal skabe merværdi for din virksomhed, er det 
væsentligt, at du forbereder dig. Du skal forberede dig på, hvilket resul-
tat og hvillken viden du ønsker dine MUS-samtaler skal give dig, så du 
bliver en bedre chef for dine medarbejdere. Det er netop dette, vi gerne 
vil hjælpe dig med - at skabe det ønskede resultat. Det gør vi gennem 
vejledning af, hvilke elementer der skal indgå i MUS-samtalerne, så du 
opnår det ønskede resultat.
Det er sådan merværdien skabes ved MUS-samtalerne.
Det er samtidig et krav, at MUS-samtalernes resultater omsættes til 
praksis, så de skaber resultater både for dine medarbejdere og for virk-
somhedens drift. MUS-samtalerne må ikke bare forblive gode hensigter.
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Er MUS-samtaler tiden værd?

MUS-samtalerne skal passe til din virksomhd og dine 
medarbejdere.
Det betyder at samtalerne, skal skabe mening i din 
virkelighed og i virksomheden.
Det er din opgave som leder og virksomhedsejer at 
skabe grundlaget og formålet med MUS-samtalerne 
i din virksomhed.
Vi vil gerne hjælpe dig med denne opgave, så du op-
når det ønskede resultat og ikke spilder dine ressour-
cer.
MUS-samtalerne bliver tiden værd, når de på den 
lange bane skaber resultater i forhold til dine med-
arbejdere og ikke mindst din virksomheds udvikling.
Vær samtidig opmærksom på at MUS-samtaler også 
kan bruges til at forebygge eller løsne op for de svære 
samtaler om faglighed, grupperinger eller den simple 
fordeling af arbejdsopgaver.

Hvordan forløber et MUS kursus?:

DC-Consult har en målrettet brancheindsigt og erfa-
ring som konsulenter for virksomheder. Det betyder, 
at vi kan give din virksomhed en professionel og mål-
rettet service - også med MUS-samtaler.
Vi hjælper gerne med en introduktion til MUS-sam-
taler og, hvis du ønsker det, deltager vi gerne i sam-
talerne.
Forløbet fastlægges og forventningerne afstemmes 
efter dine behov samt ønsker. Vi behandler dine op-
lysninger og informationer med fortrolighed og gen-
sidig tillid.

Konsulent:

Ken Kürstein, virksomhedskonsulent og -coach.

Ken Kürstein har en solid erfaring og baggrund i 
bankverdenen. Han har en lang årrække udført op-
gaver for Slagelse Kommune, Region Sjælland og EU, 
via Fonden for Erhverv, Viden og Vækst.

Ken Kürstein er inderhaver af DC-Consult og Dental 
Consult, og har arbejdet med, og for, danske tandlæ-
geklinikker.


