VIWA® AMBASSADØR
STIG KRAMER
En VIWA® AMBASSADØR er kendetegnet ved stort set altid at udvise
GEJST, GLÆDE og VINDERINDSTILLING (VIWA®).
Det er et menneske, der ser muligheder og ikke begrænsninger.
Et menneske, der ved, at det er godt at fejle og formår at gøre disse fejl til erfaringer.
Et menneske, der er guld værd for ethvert team, da vedkommende bidrager med positiv
energi. Et menneske, der evner at tænke i løsninger frem for problemer. Et menneske,
der praktiserer Positive Leadership af sig selv, og de mennesker han/hun leder på sin vej.

VIWA AMBASSADØR

Stig, tack för att du är den du är! Du har ett passionerat sätt att arbeta och är
alltid öppen för nya idéer. Genom din känsla för nyanser finner du lösningar
och ingenting är omöjligt för dig. Du är en arbetare som låter ting ta sin tid
och du hafsar inte bara fram resultat och utveckling - allt är noga avvägt. Ditt
glada sinne och dina filosofiska sidor underlättar mitt och alla andra i din
närvaros arbete. Med brinnande engagemang och kunnande går du in i varje
träning och du förmår att skapa vinnare med glädje! Du vet hur man ska njuta
livet och tar emot det med öppna armar och det smittar av sig på din omvärld.
Värderingar som mänsklighet, utveckling, nyfikenhet och teambuilding sätter
du högst.
Tack för att jag har lärt känna dig kompis - du inspirerar mig!
Indstillet av Mats Mejdevi - oktober 2014

VIWA® Coachings mission er at udbrede VIWA® - hjælpe mennesker og teams med at få
mere vinderadfærd og vindertanker.
Jeg brænder for at hjælpe folk til at få succes med deres liv. Succes er individuelt, dog er
det dejligt at lade sig inspirere af rollemodeller, som har fundet deres veje til succes.
VIWA® AMBASSADØRER er rollemodeller.
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