
 

TAG EN UDDANNELSE DER GIVER MENNESKER MENING, FORMÅL OG FÆLLESSKAB 

Bliv Trivselskoordinator. 

Uddannelsen som Trivselskoordinator henvender sig til dig, som ønsker at arbejde med ressourcer og 

trivsel i virksomheder, hvor du kan være katalysator for et sundt og stærkt arbejdsmiljø og for en positiv og 

meningsfuld arbejdskultur. 

 

Som Trivselskoordinator bliver du uddannet i at have trivsel i fokus i forbindelse med forandrings- og 

ledelsesprocesser. Dette vil medvirke til at få engagerede og bidragende medarbejdere. 

Trivselskoordinatorens funktion er både forebyggende, og har den sociale trivsel og tryghed som 

ansvarsområde. Efter endt uddannelse vil du være i stand til at tage de samtaler og processer, som skaber 

det nødvendige sammenhold, der både giver social læring, og frigiver de potentielle ressourcer, der opstår, 

når vi har tillid og trives. 

Kunne du tænke dig at arbejde med mening, 
trivsel og verdens mål? 

• Det at bringe mennesket og social 
sammenhængs-kraft tilbage i organisationerne 

• Det at være den motiverende faktor 
• Det at være det bærestykke der samler og skaber 

effektivitet og arbejdsglæde 
• Det at forbygge stress og sygdom, og at gribe nye 

medarbejdere og få dem til at føle sig velkomne og 
bringe dem i samspil med kollegerne  

• Det at hæve trivslen og arbejdsglæden, at bidrage 
med events og arrangementer som både skaber 
social værdi samt læring, og personlige 
kompetencer til medarbejderne.    

• Det at reducerer processer og arbejdsgange, 
forbrug og energi.  

• Det at øge bæredygtigheden, konkurrenceevnen, 
og værdien af ydelserne/produktet 

 



 

Trivselskoordinatoren støtter ledelsen  

Trivselskoordinatoren støtter ned igennem 

organisationen, og giver feedback om, at alle er 

med, og er klar på roller og opgaver. Desuden 

støtter Trivselskoordinatoren teamet i samarbejde, 

samspil, kommunikation, koordinering og 

konfliktløsning. Og støtter det enkelte menneske 

med at blive set og mødt i de situationer, som ellers 

ville kunne vokse til at blive modstand og mistrivsel. 

Uddannelsen klæder dig på til, at du kan bistå de 

processer, som binder hele virksomheden sammen, 

i forhold til læringsprocesser og sociale 

arrangementer, alt sammen med fokus på, at alle 

ved, hvor virksomheden er på vej hen, med de 

værdier, som binder helheden sammen. 

Hvem henvender uddannelsen sig til? 
Uddannelsen henvender sig til ledere, HR-funktionen, projektledere, coaches, 
proceskoordinatorer, konsulenter, miljø- og sikkerhedsrepræsentanter, 
tillidsfolk og stressvejledere, der ønsker at arbejde helhedsorienteret med: 
  
• at forbedre arbejdsmiljøet og nedbringe sygefravær 
• at konfliktløse forskelligheder, så det bliver til styrke og ikke modstand 
• at sætte trivsel, kommitment og sammenhæng på dagsordenen 
• at skabe sammenhæng og forståelse for den enkelte medarbejder i stressede situationer 
• at skabe mening og forståelse for organisationens formål og interesser 
• at få organisationen til at gå fra overlevelse til trivsel 
• at være katalysator for sociale færdigheder og læringsprocesser 
• at få skabt sociale og kollegiale event samt eventmanagement 
• at være sparringspartner for ledelsen samt HR-funktionen ved forandringsprocesser 
• at støtte ledelsen i at få kommunikeret og implementeret processer, og sørge for at alle er med og 

bidrager med deres roller og ansvar. 
• at holde trivselssamtaler med de enkelte medarbejdere for at opretholde engagementet 
• at øge den sociale kapital og investering i de menneskelige værdier for at sikre en plads i fremtiden 

•  

Stillingen som trivselskoordinator er et tillidserhverv, hvor en medarbejder med uddannelsen både kan 

nomineres til et bestemt timeantal pr. uge eller til en fuldtidsstilling. 



 

Trivselskoordinatoren er den menneskelige 

faktor i organisationen 

Med fokus på mening, arbejdsglæde og trivsel 

søger trivselskoordinatoren sammenhæng, og 

eliminere dét som skaber afstand og 

misforståelser. Så på mange måder bliver 

trivselskoordinatoren bindeleddet mellem: 

• Ledelsen og ansatte 
• Produktionen og salget 
• Visioner og implementering 
• De forskellige afdelinger 
• De nye medarbejder og rutinerne 
• Kulturen og effektiviteten 
• Bæredygtighed og overskud  
• Tradition og nytænkning  

 

Trivselskoordinator uddannelsen er en  

organisatorisk uddannelse, som er designet 

til at højne trivslen, arbejdsglæden og 

effektiviteten i organisationen  

 

Det at støtte ledelsen i, at budskaberne kommer ud 

til alle ansatte, og sikrer at alle er med. At styrke 

samarbejdet og den sociale kultur, og forebygge og 

reducere stress og unødvendige rutiner. 

At skabe holdånd og motivation for dels arbejdet, 

men også for det som forbinder de ansatte sammen, 

det at holde fokus på mål, retning, strategier og 

intern læring. 



 

Trivselskoordinatoruddannelsen 
Uddannelsen er bygget op på 7 moduler a’ 3 dage 
fra 8:00 til 17:30, skiftende mellem hverdage og 
weekender. Mandag, tirsdag og onsdag elle lørdag, 
søndag og mandag. 
 
Undervisningen er tilrettelagt på en måde, at den 
enkelte studerende kan begynde at arbejde, 
koordinere og implantere trivsel og værdier i egen 
organisation.  
Uddannelsen kan tages ved siden af et 
fuldtidsarbejde. 
Vi tilbyder muligheden for rentefri studielån. 
 
Økonomi: 
Pris:      46.000 kr. inkl. materialer og forplejning 
Der vil være lidt udgifter til bøger  
 
Opstart den 28. marts  
 

Marienlyst Strandhotel  
 
Uddannelsen vil foregå på Marienlyst Strandhotel 
i Helsingør.  
 
På Marienlyst Strandhotel er smukke og perfekte 
rammer for et godt læringsmiljø.  
Den unikke kombination af beliggenhed, forplejning 
og personlige service giver os de bedste 
muligheder for at arbejde fokuseret med trivslen. 
 
Marienlyst har udviklet et madkoncept – Sundkræs, 
som er skabt ud fra ideen om, at sikre god energi 
dagen igennem for vores studerende.  
Der er morgenbrød, frokost og sødt/sundt til 
pauserne. Desuden kaffe, the og vand.  

Læs mere på vores hjemmeside https://www.instituttetforsundhedogtrivsel.dk/trivselsuddannelser  

Ring for yderligere oplysning 26841084 eller på mail mads@cetu.dk  

Institut for Sundhed og Trivsel – kontor og administration Dr. Priemesvej 2, st.th. - 1854 Frederiksberg  

https://www.instituttetforsundhedogtrivsel.dk/trivselsuddannelser
mailto:mads@cetu.dk

