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Som in-house Pause Coach bliver 
du trænet til at kunne hjælpe dine 
kolleger med at skabe trivsel, 
nærvær og en sund 
præstationskultur både på 
kontoret og på 
hjemmearbejdspladsen.  

Det handler om 
mere trivsel og 
mindre sygefravær
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Uddannelse til In-house Pause Coach 

Vidste du, at 
5 mini-Pauser om dagen kan 
reducere sygefravær med op 

til 13 %?

KURSET INDEHOLDER 
Kurset består af 4 moduler, der indeholder teori, 
redskaber, teknikker og praksistræning.  

Modul 1 Fundament for stressfrit arbejdsliv  
Her får du viden om, hvordan forskellige Pause 
teknikker kan skabe ro, balance og løfte energien.  

Modul 2  Motiver til trivsel med engagement  
Her får du konkrete redskaber og metoder, så du 
kan motivere og engagere medarbejdere.  

Modul 3 Workbook & Praksistræning 
Her får du trænet din personlige undervisning, så 
du fremstår professionel. 

Modul 4 Jeres vej til Pause rutiner 
Her arbejder du med at tilrettelægge et program 
for, hvordan du kan skabe adfærdsændringer 
tilpasset jeres trivselsbehov både på kontoret og 
på hjemmearbejdspladsen.



HVAD LÆRER DU 
På kurset får du viden, træning og en solid 
værktøjskasse i at undervise i Pausens 
teknikker.  

Du får indsigt i en lang række metoder og 
teorier, når vi dykker ned i såvel de mentale 
som de fysiske øvelser, som løfter energien og 
dæmmer op for ubalance.  

Du udvikler stærke kompetencer i at aflæse 
dine kollegers trivselsbehov og bliver endnu 
mere professionel i din rolle.  

En professionalisme, som vil kvalificere din 
indsats og skabe en tillidsfuld relation til de 
folk, du skal hjælpe med at ændre adfærd.
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Uddannelse til In-house Pause Coach 

HVEM ER DET FOR 

Kurset henvender sig til dig, som brænder 
for og har ansvar for at hjælpe dine 
kolleger med at få mere trivsel i 
arbejdsdagen og støtte dem i at reducere 
stress og sygefravær. 

JERES UDBYTTE 

❤ En trivselsbaseret arbejdskultur på kontor 
og hjemmearbejdsplads baseret på in-house 
indsigt og kompetencer  

❤ Styrke den sociale og relationelle kapital, 
som øger samarbejde og dialog om 
kerneopgaverne  

❤ Øge trivsel og reducer sygefravær 
For at vi yde vores højeste 
potentiale, har vi brug for 

tid til at nulstille.
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FORLØB
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5 mini-Pauser om 

dagen  

reducerer 

sygefravær med  13 

%

2 kursusdage  
Sted: Klub, Linnésgade 25, 1363 København K 

Dato og tidspunkt 
10.–11. maj 2022 &  
31. aug–1. sep 2022 
Kl. 9.00-17.00 

Kr. 17.995 ex. moms  

Hvis I er flere fra samme organisation,  
får I 10 % rabat.  

Det praktiske 
✓Todages-kursus forløb 

✓ Teori, redskaber og teknikker 

✓ Workbook med øvelser  

✓ Grundig praksis- og undervisningstræning 

✓ Skabelon til eget Pause program 

✓ Sparring, feedback og inspiration  

✓ Medlem af Pause Coach Netværk

Det får du

Tilmeld dig her Pause Coach Træningsforløb

https://pause.zone/bliv-pause-coach#BOOK-PAUSE-COACH-KURSET


OM PAUSE  
ZONE
Pause Zone’ mission er at inspirere og øge 
bevidstheden om hvordan Pausens simple kraft 
kan øge trivsel, kreativitet og nærvær. 

Pause Zone tilbyder guidede Energi-Pauser, et 
Pause Coach-træningsforløb, foredrag og 
executive coaching, og giver ledere, 
medarbejdere og organisationer den ene ting, 
der er mest tiltrængt og værdsat - tid. 

Vi anvender forskningsbaseret viden som 
grundlag for vores arbejde og trækker på teori, 
værktøjer og teknikker fra psykologi, neurologi, 
coaching, mindfulness, yoga, åndedrætsarbejde 
og organisationsudvikling 
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Gitte Just er stifter af Pause Zone og har 
erfaringer og kompetencer med at skabe trivsel, 
dels fra sine erfaringer som mangeårig leder, dels 
fra sit arbejde med mindfulness.  

Derudover er hun certificeret executive coach, 
uddannet i åndedrætsarbejde, certificeret 
yogalærer og ernæringsterapeut.  

Samarbejder blandt flere med:

ØRSTED A/S MERCEDES-BENZ STARK GROUP A/S SAMSØ ENERGI AKADEMI



Lad os mødes i Pausen
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Gitte har en fantastisk evne til at sætte sig ind i ens situation, og hun fik 
mig til at se Pausen i et nyt perspektiv, fuld af muligheder.


Introduktionen til Pause gav indblik i alle dimensioner af mit arbejdsliv. 
Gittes holistiske tilgang til arbejdslivet er inspirerende, den vil jeg tage 

med mig videre.”


Allan Schytt Therkelsen

Supply Chain Manager


