
Kursus: Kulturmøder og flygtninge/indvandrere på arbejdspladsen 

Når du skal skabe en mangfoldig arbejdsplads 

Kender du det? Nye medarbejdere dukker ikke op, 
kommer for sent, gør ikke det aftalte eller dét, du 
forventede. Der er risiko for, at kommunikationen bliver 
ukonstruktiv, medarbejderen føler sig diskrimineret og 
frustrationen hos alle parter bliver stor. 

Ofte ender det i en fastlåst situation, fordi man ikke 
tænker kulturforskellene ind i arbejdet.  

Book dette kursus, og få som leder, hr-chef eller  hr-
medarbejder nye redskaber til at effektivisere indsatsen og 
skabe endnu bedre resultater i forløbene, når I indsluser 
og/eller rekrutterer flygtninge på jeres arbejdsplads. 

Kursusindhold 
På denne kursusdag gennemgår vi 

• Hvad er kultur? 
• Udfordringer i arbejdet med flygtninge og 

indvandrere på arbejdspladsen 
• Kulturmødets logikker  
• Ekskluderende kulturmøder på virksomheden  
• Værktøjer og redskaber til at fastholde medarbejdere 

med anden etnisk baggrund end dansk 
• Rekruttering og indslusningsmodeller  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ofte taler man forbi hinanden og misforståelser opstår, når man 
ikke er bevidst om sin egen kulturelle bagage og de ting, som er 
på spil i mødet mellem fremmede kulturer. Book dette kursus og 
lær, hvordan du baner vejen for en åben og konstruktiv 
kommunikation i kulturmødet på arbejdspladsen. 
 
 
Udbytte 
Efter kurset vil du have forbedret din evne til at 
kommunikere på tværs af kulturer. Med konkrete 
værktøjer til rygsækken og ved bedre at forstå 
logikkerne i kulturmødet bliver du klædt på til at 
reducere misforståelser og konflikter i interkulturelle 
møder på arbejdspladsen. 
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Der kan opstå udfordringer, når danske virksomheder skal tage imod flygtninge og indvandrere på 
arbejdspladsen. Kommunikationen er svær, og misforståelser opstår. Book dette kursus og bliv 
klogere på, hvordan du arbejder med og bliver bevidst om kulturforskelle i kulturmødet, så I 
undgår misforståelser og baner vejen for et godt samarbejde. 

Ring og få en pris! 
 
Nadia El-Gendi 
Seniorkonsulent 
Tlf. 50 82 51 28 
neg@cabiweb.dk 
 

Nadia El-Gendi er uddannet cand.pæd. i 
pædagogisk antropologi og har over ni 
års erfaring inden for interkulturel 
kommunikation og integration via 
arbejdsmarkedet. 

Nadia har er en erfaren underviser og 
inspirerende formidler. Hun har et 
indgående kendskab til de udfordringer 
og barrierer, der kan opstå på 
arbejdspladser med mangfoldige 
medarbejdergrupper.  

Læs mere på cabiweb.dk. 
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